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EDITORIAL
Cara(o) Munícipe,

A

notícia da instalação em Oeiras de um
centro de serviços da gigante tecnológica
Google enche de satisfação todos os
oeirenses.
Mais do que uma excelente notícia –
para Oeiras, para a área metropolitana
de Lisboa e para o País – trata-se da
consolidação de um dos eixos estratégicos definidos para
o desenvolvimento do nosso concelho nos próximos anos.
Trata-se da confirmação de que temos todas as condições
para captar para o nosso território as empresas mais
exigentes – grandes empresas também – e, assim, criar
mais emprego naquele que é o nosso core: as tecnológicas.
Estamos, deste modo, a dar passos firmes no lançamento
de um novo ciclo de desenvolvimento. Um ciclo que
promove um modelo de desenvolvimento local assente na
qualificação do território e na captação de instituições de
referência, tendo em vista a promoção do emprego e da
coesão social.
Naturalmente, não podemos deixar de valorizar o facto
de notícias como esta significarem criação de dezenas
ou mesmo centenas de empregos de valor acrescentado,
conscientes de que, associados a estes, se verifica sempre
criação de um número significativo de empregos para
indiferenciados – mais um fator de coesão social.
Prosseguimos, deste modo, a estratégia de
internacionalização de Oeiras. De forma articulada e com
visão de longo prazo, não limitada aos quatro anos de um
ciclo eleitoral. Visão e planeamento. Esta é a base na qual
assentam todas as soluções para a resolução dos grandes
problemas de uma comunidade e é este o caminho que
Oeiras está, de novo, a trilhar.
Foi assim que Oeiras conseguiu erradicar as barracas.
Foi assim que se ergueram os parques empresariais que
hoje atraem as grandes empresas internacionais. Foi
assim que foi possível erigir obras emblemáticas como o
Passeio Marítimo ou o Parque dos Poetas e tantos outros
equipamentos, como lares de terceira idade, creches e
escolas, quarteis de bombeiros, igrejas ou centros de saúde.
É fácil compreender que a capacidade de atrair para o seu
território empresas de valor acrescentado, que contribuem
para a dinâmica económica e a coesão social, está
dependente de uma multiplicidade de fatores.
Fatores que resultam do trabalho que diariamente
fazemos a pensar, antes de mais, nos munícipes de
Oeiras. Foi a pensar nos que cá vivem, nas famílias, nas
nossas crianças, nos nossos seniores, que definimos como
prioridades do trabalho para os próximos anos a Educação,
a Cultura, a Intervenção Social, a Habitação, o Ambiente
e a Mobilidade, a par das Empresas e do Emprego (sendo
certo que a mobilidade e os transportes são fator central
para a manutenção das nossas vantagens competitivas e da
capacidade do Município promover coesão social e bemestar).

Estamos, deste modo, a dar passos firmes
no lançamento de um novo ciclo de
desenvolvimento. Um ciclo que promove
um modelo de desenvolvimento local assente
na qualificação do território e na captação
de instituições de referência, tendo em vista
a promoção do emprego e da coesão social.
O território que ambicionamos para todas estas pessoas – e
também para os que cá trabalham e os que nos visitam –
é um território qualificado. Um território de tecnologia,
capaz de assumir uma posição no mapa empresarial
internacional e reforçar a sua posição de município
exportador.
Mas é também um território com preocupação ambiental,
onde a limpeza urbana seja assegurada com qualidade:
um território norteado pelo desenvolvimento sustentável
e por uma eficaz gestão dos recursos naturais. Um modelo
exemplar de ordenamento, determinado por preocupações
de defesa do ambiente e qualidade paisagística.
A notícia da instalação em Oeiras da Google não é, por
tudo isto, o final de uma história. Ela representa o começo.
Representa a oportunidade de voltar a elevar Oeiras a
um patamar de excelência, a nível nacional mas também
internacional. Representa a nossa afirmação como
território atrativo para localização de projetos produtivos
inovadores e geradores de riqueza. Representa o momento
para reforçar a imagem de Oeiras como concelho voltado
para o futuro.
Porque é lá, no futuro, que queremos colocar Oeiras.

O PRESIDENTE DA CÂMARA

ISALTINO MORAIS
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Esta intervenção urbana confere uma relação
franca com a área ajardinada confinante a norte
e permite dotar a urbanização quase exclusivamente
habitacional de um espaço comercial e de serviços
que contribui para a multifuncionalidade do local.
urbanismo

Obras na rotunda
da Quinta do
Marquês garantem
melhor circulação
e mais segurança
Arrancaram, nos primeiros dias do ano, as obras de
reconfiguração da rotunda da Quinta do Marquês, em Oeiras.
Esta empreitada, que será acompanhada de uma intervenção
relevante e faseada na Avenida da República, tem por base
uma solução urbanística que engloba, por um lado, a redução
das dimensões da rotunda e do número de ramos de acesso e,
por outro, a libertação de mais áreas pedonais e de lazer.
Fica, desta forma, garantido o aumento das condições de
circulação e dos níveis de segurança.
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O

s trabalhos têm prazo
de conclusão previsto
para o início do segundo semestre do ano.
A rotunda da Quinta
do Marquês, em Oeiras,
é um caso sobejamente conhecido pela
particularidade de integrar propriedade
privada, e pelas vicissitudes inerentes a
esse facto.
Trata-se de uma rotunda com um diâmetro de cerca de 70 metros (área aproximada de 3 800 metros quadrados), cuja
titularidade se encontra na esfera privada.
O terreno onde está implantada a rotunda
foi objeto de uma operação urbanística
nos anos 60 do século passado, estando
identificado como lote 65 da Urbanização
da Quinta do Marquês, encontrando-se
programada a edificação de um centro
comercial.
Depois de diversas tentativas por parte
da promotora no sentido de construir no
interior da rotunda, o Município transmitiu orientações que recomendavam uma
nova abordagem ao local, sem prejuízo
da capacidade construtiva que assistia à
proprietária.
Em 2011 foi acolhida pela Câmara Municipal uma solução consagrada num Pedido
de Informação Prévia envolvendo uma
permuta de terrenos entre a edilidade e a
promotora, implicando a regeometrização
da rotunda, tendo em vista a transferência
do potencial construtivo para os terrenos
localizados a norte.
Tendo por enquadramento o Pedido de
Informação Prévia aprovado, o programa
de ocupação para a rotunda agora proposto contempla a previsão de uma unidade
comercial e de serviços, que se organiza
num piso mais recuado, acrescido de uma
cave para parqueamento.
A reconfiguração do lote 65, cujo potencial
construtivo foi transferido da rotunda para
os terrenos localizados a norte, na proximidade da estátua do Marquês de Pombal,
teve associada a permuta de terrenos
privados e do domínio público, implicando
uma profunda reformulação viária, que
extravasa a área de intervenção.
Esta intervenção urbana confere uma rela-

ção franca com a área ajardinada confinante
a norte e permite dotar a urbanização quase
exclusivamente habitacional de um espaço
comercial e de serviços que contribui para a
multifuncionalidade do local.
Subjacente à intervenção em curso está a
resolução de questões de ordenamento viário
da área envolvente, designadamente com a
execução de duas rotundas, a reformulação
da rotunda do Marquês e a materialização de
uma nova rotunda (alongada) na Avenida da
República.
Ressalve-se que as condições de circulação
em ambas as rotundas, quer ao nível da acessibilidade ao local quer ao nível da própria
capacidade, foram alvo de um estudo de
tráfego.
A reformulação da rotunda do Marquês
passa por, em primeiro lugar, reduzir as suas
dimensões (de diâmetro inferior adequando
às necessidades levantadas) e, consequentemente, reduzir os ramos de acesso (passando
de cinco para três). Em segundo lugar, irá
permitir libertar mais áreas pedonais e de
lazer, garantindo, desta forma, o aumento das
condições de circulação e dos níveis de segurança, quer para veículos quer para pessoas.
No que se refere à rotunda alongada (na
Avenida da República), a mesma surge
suportada em estudos de tráfego. A proposta
de intervenção compreende a substituição da
intersecção semaforizada por uma rotunda de
quatro ramos. À semelhança da rotunda do
Marquês, esta intervenção irá permitir uma
melhor regulação do tráfego, o aumento da
capacidade instalada e, acima de tudo, um
aumento global da segurança rodoviária.
É de salientar ainda que a rotunda alongada
– que será acompanhada de semaforização
de velocidade prévia (no ramo nascente) –
visa não só um melhor desempenho ao nível
da circulação e segurança rodoviária mas
também a mitigação do efeito barreira que o
eixo da Avenida da República tem sobre as
populações que se pretendem deslocar entre
as urbanizações a sul e a norte desta.
Aspira-se assim concluir de forma integradora um processo longo de negociações,
em benefício da população e da qualidade
urbanística que é uma marca do concelho de
Oeiras. ¬

Área asfaltada e pavimentada no
concelho de dezembro a fevereiro
QUEIJAS

OEIRAS

8.071,48 m

2

3.181,97 m

CAXIAS

BARCARENA

14.200,00 m2

8.529,21 m2
PAÇO DE ARCOS

2

9.630,85 m

2

CARNAXIDE

11.574,00 m2

ambiente

Manutenção do
património arbóreo
A Câmara Municipal tem vindo a realizar, em
todo o concelho, trabalhos de poda de árvores,
de modo a manter o património arbóreo. Este
trabalho abrange um total de cerca de 135 mil
árvores.
Para a execução deste trabalho são mobilizados meios humanos e materiais, entre os quais
cestos elevatórios, carros pesados para transporte de resíduos e destroçadora de material
lenhoso.
Neste âmbito, e pela extensão da intervenção,
destaque para a poda das árvores localizadas
na Avenida de Santo António, em Tercena, realizada no final do mês de janeiro.

Área a asfaltar ou pavimentar
nos próximos dois meses

LINDA-A-VELHA

6.449,00 m2
PORTO SALVO

BARCARENA

PAÇO DE ARCOS

CARNAXIDE

PORTO SALVO

1.375,00 m2

900 m2

OEIRAS

3.668,25 m2

5.937,00 m2
3.600,00 m2

2.495,00 m2
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Novas políticas de habitação municipal
para enfrentar novos desafios

A

construção de novas casas
para habitação municipal,
a requalificação dos bairros municipais e o alargamento do acesso aos fogos
pela classe média, foram
as novidades apresentadas pelo presidente
da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino
Morais, no decorrer da cerimónia de entrega de casas a 14 famílias carenciadas do
concelho no passado dia 22 de dezembro.
“Depois de termos sido o primeiro concelho
do país a acabar com os bairros de barracas,
através de uma política de realojamento
que permitiu a satisfação das carências
básicas de pelo menos um fogo para cada
família, enfrentamos hoje em dia novos e
mais complexos desafios”, disse Isaltino Morais no seu discurso, afirmando que agora
“a política de desenvolvimento que se quer
para este concelho impõe níveis superiores
de preocupação, para ir ao encontro da população com carências habitacionais”.
A inovação ao nível das políticas de habitação em Oeiras passará pela requalificação

dos bairros municipais, evitando-se a degradação dos seus exteriores e equipamentos
de apoio, mas também pela construção de
novas casas, para aquisição e arrendamento. “Não são só as famílias carenciadas que
precisam do nosso apoio.
Há também uma classe média que tem de
ser ajudada e que também terá acesso à
habitação municipal”, disse o autarca que
anunciou que é por isso que “vamos ter uma
nova geração de políticas, alargadas a novos
segmentos sociais”.
O presidente da Câmara anunciou que
“2018 será o ano que assinalará o recomeço
da construção de nova habitação”, servindo
para o arranque os “projetos que já estavam
concluídos em 2013 e que desde então ficaram na gaveta e não avançaram”.
Se Oeiras foi pioneira a acabar com o flagelo das barracas, o que transformou o território e contribuiu indiscutivelmente para o
aumento do acesso à educação, ao emprego
e, manifestamente, ao rompimento com a
pobreza, a habitação foi indiscutivelmente
elemento estabilizador do equilíbrio social

e motor de todo o crescimento e desenvolvimento subsequentes deste concelho.
No que diz respeito aos agregados familiares agora realojados, os tipos de família são:
três famílias monoparentais, oito isolados,
um casal e dois casais com filhos. As tipologias atribuídas são um T0, sete T1, cinco T2
e um T4.
Os fogos estão distribuídos pelos bairros
municipais dos Navegadores (três), São Marçal (três), Bento Jesus Caraça (um), Outurela/Portela (dois), Quinta da Politeira (dois),
Unidade Residencial Madre Maria Clara
(dois) e Páteo dos Cavaleiros (um).
Refira-se que dada a escassez de fogos
municipais para atribuição, a resposta que
a autarquia tem vindo a dar tem por base
uma avaliação técnica escrupulosa e cuidada das inúmeras situações familiares, sendo
que os fogos são disponibilizados às famílias
que apresentam as situações mais graves de
carência habitacional, económica e que, em
alguns casos, cumulativamente apresentam
graves problemas de saúde. ¬

HABITAÇÃO MUNICIPAL

Avança reabilitação exterior
de edifícios no bairro de S. Marçal

A

reabilitação e manutenção dos
bairros de habitação municipal é
uma das componentes importantes da política habitacional do município.
Com o passar dos anos os edifícios vão
acusando o seu natural envelhecimento,
motivado pela ação dos elementos naturais ou acelerado por patologias construtivas e/ou, muitas vezes, fruto de ações de
vandalismo.
Construído em 2000 e localizado na zona
da Outurela/Portela em Carnaxide, o bairro municipal de S. Marçal é um exemplo
da situação descrita. Foi nesse contexto
que surgiu a decisão do Município de
iniciar a reabilitação exterior dos seus
edifícios.
A primeira fase desta intervenção já se
encontra concluída, tendo englobado cinco
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prédios isolados de um total de 29 edifícios habitacionais e beneficiando 96 fogos
(correspondendo a quase 1/3 do bairro).
De assinalar que o faseamento teve por
base a avaliação do grau de degradação
mais acentuado.
Os trabalhos incluíram a reparação de
telhas em coberturas, lavagem de paredes e reparação de fissuras, substituição
e colagem de elementos cerâmicos das
fachadas e pintura exterior, correspondendo a um investimento de cerca de 140
mil euros.
A Câmara Municipal vai dar continuidade
à reabilitação exterior do bairro, estando
previsto para este ano o lançamento do
concurso de empreitada para mais 14 edifícios localizados na Rua António Gomes
Leal e Alameda João de Menezes. ¬

reabilitação

Beneficiados recreios exteriores
de jardins-de-infância

A

reabilitação e manutenção dos equipamentos sociais, educacionais e culturais localizados nos bairros de habitação municipal
constituem uma das componentes mais importantes da política
habitacional do Município, entendida numa perspetiva de reabilitação urbana mas também no âmbito de uma política social.
Foi precisamente neste âmbito que o Município avançou com a
realização das obras de beneficiação dos recreios exteriores dos jardins-de-infância
Nossa Senhora do Acolhimento, gerido pela Obra Social Madre Maria Clara e localizado no Bairro Municipal Dr. Francisco Sá Carneiro, e de Santa Ana, gerido pela
Santa Casa da Misericórdia de Oeiras e localizado no Bairro Municipal do Alto da
Loba.
Os trabalhos tiveram como objetivo dotar os recreios exteriores de melhores
condições e de mais segurança. Assim, em ambos os casos todo o pavimento foi
substituído por um pavimento elástico contínuo e permeável, de acordo com a
regulamentação vigente.
No caso do Jardim de Infância Nossa Senhora do Acolhimento os brinquedos – adquiridos pela instituição – têm como tema o mar, pelo que o desenho do pavimento
corresponde, com cor e forma definidoras da temática. Esta empreitada representou
um investimento municipal de 21.200€.
Quanto ao Jardim de Infância de Santa Ana, foi ainda colocada relva numa área de
37m2, permitindo a introdução de um elemento mais naturalizado no contacto com
as crianças. Esta obra representou um investimento municipal de cerca de 8.250€. ¬

Os trabalhos tiveram como objetivo
dotar os recreios exteriores de melhores
condições e de mais segurança.

ARTE URBANA

Grafitis dão cor aos muros
Na sequência das obras de ampliação do
espaço da Creche de Nossa Senhora do Acolhimento, localizada no bairro municipal Dr.
Francisco Sá Carneiro, em Laveiras, Caxias,
surgiu a possibilidade de concretizar um
projeto de arte urbana no muro envolvente.
A obra teve como objetivo tornar o espaço
mais colorido e divertido para as crianças
que frequentam a creche.
O projeto esteve a cargo dos artistas
“2upla” (Bruno Gião e Luís Silvestre) e
“Miúdo e Pedro” (Jorge Cordeiro e Pedro
Esteves), que pretenderam criar um espaço
acolhedor e alegre, sustentando numa atmosfera de cor, com representação de cinco
jovens de várias etnias.
Importa referir que durante este processo
a comunidade residente mostrou-se muito
acolhedora e aberta a este género de intervenção, tendo este diálogo entre artistas
e comunidade acabado por influenciar o
resultado final da obra. ¬
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OBRAS

Antigo armazém no Dafundo
adaptado a uso cultural

O

Município deu recentemente
por concluída a obra de readaptação do primeiro piso de
antigo armazém de indústria
conserveira do Dafundo.
A intervenção teve como objetivo o enquadramento espacial do edifício no contínuo
edificado, a par da valorização do mesmo,
de modo a evitar a progressiva degradação
e ocupação informal de que tem sido alvo,

nomeadamente no primeiro piso.
Os trabalhos realizados assentaram, assim,
na readaptação do primeiro piso, convertido
num espaço polivalente de apoio a atividades de carácter diverso, com dimensões
e qualidade que satisfazem os padrões de
conforto atuais, limitado a uma utilização de
60/80 pessoas, face às características construtivas e estruturais do próprio edifício.
A definição da compartimentação interior

dá resposta às necessidades de uso, dotando
o espaço em open space para atividades polivalentes, nomeadamente ações de âmbito
cultural, com instalações sanitárias e arrumos. No exterior mantiveram-se os acessos
existentes, substituíram-se os vãos, procedeu-se à reparação e repintura das fachadas.
A obra, já concluída, foi executada pela empresa Lourenda – Construção Civil Unipessoal, Lda., pelo valor total de 155.820,00€. ¬

obras

Remodelação do Pátio do Hospital Prisão S. João de Deus

A

Direção Geral de Reinserção
e Serviços Prisionais solicitou
à Câmara Municipal de Oeiras
apoio para a remodelação do
pátio afeto à ala psiquiátrica do Hospital Prisão S. João de Deus. A obra teve
como objetivo vocacionar aquele espaço exterior para a prática de exercício
físico, entendido enquanto peça-chave no
processo de reabilitação e tratamento da
doença mental.
Esta empreitada permitiu a criação de
áreas destinadas à prática de desportos
coletivos, desporto individual e lazer
mediante a criação de espaço de corrida,
colocação de uma tabela de basquete e
de uma rede de vólei, aparelhos de ginástica, mesas de atividades e bancos.
Realizou-se, ainda, repavimentação e pinturas no pavimento, proteção do vitral da
igreja que é contígua com o pátio e construção de muro de suporte com respetiva
drenagem para sustentação de terras do
talude existente.
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Os trabalhos representaram um investimento da Câmara Municipal de Oeiras no
valor de mais de 34 mil euros.
O Hospital Prisional S. João de Deus,
em Caxias, pertence à Direção Geral de
Reinserção e Serviços Prisionais. Trata-se
do único estabelecimento prisional de
natureza hospitalar, cuja missão é prestar
cuidados de saúde especializados quer
em regime de internamento, quer em
ambulatório recebendo doentes provenientes de todos os estabelecimentos
prisionais do País.
A Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental
do Hospital Prisional S. João de Deus tem
por objetivo a reabilitação/reinserção
individual ou em grupo dos reclusos com
patologia psiquiátrica. Ali é promovido
o envolvimento dos reclusos/doentes em
psicoterapias individuais ou de grupo, em
atividades laborais e de terapia ocupacional, bem como desporto e atividades ao
ar livre. ¬

ATUAL

PROJETOS

Desnivelamento da Marginal
prevê ligação do jardim à praia

O

presidente da Câmara Municipal, Isaltino Morais,
anunciou a intenção de transformar a Avenida Marginal, em Santo Amaro de Oeiras, numa praça com
esplanadas, permitindo ligação direta entre o jardim
e a praia.
“Vai ser a única ligação direta pedonal do jardim à
praia em toda a linha do Estoril”, afirmou o autarca.
No decurso de uma das habituais visitas de trabalho ao concelho,
acompanhado por técnicos e vereadores, Isaltino Morais disse que
está a ser já elaborado um estudo que prevê o desnivelamento da
Marginal, por túnel ou viaduto.

As duas propostas serão apresentadas à Infraestruturas de Portugal,
entidade que gere a Marginal.
“Já foi solicitada uma reunião à Infraestruturas de Portugal para
autorizar o nosso projeto ou, se acharem mais apropriado, passarem a
gestão da Marginal para o Município de Oeiras”, afirmou o autarca.
O estudo está a ser elaborado sob duas formas: desnivelamento inferior da Marginal, com circulação automóvel a passar a ser feita por
túnel, ou através de passagem superior, em viaduto.
A obra é já uma ambição antiga de Isaltino Morais que prevê, com
a sua concretização, melhor qualidade de vida a que vive e visita
Oeiras. ¬

EMPRESAS

Google instala novo centro
de serviços em Oeiras

O

presidente da Câmara Municipal de Oeiras
deu as boas vindas a uma das mais importantes multinacionais na área das Tecnologias de Informação e Comunicação, depois
de ter sido anunciada oficialmente a instalação de um
centro de serviços da Google no concelho.
A notícia vem reforçar, segundo Isaltino Morais, a
posição de Oeiras enquanto principal destino-sede das
empresas de base tecnológica em Portugal.
“Esse é o nosso ‘core’ e esse é o nosso objetivo: lançar
um novo ciclo que promova a manutenção do nosso
modelo de desenvolvimento local, assente na qualificação do nosso território e captação de instituições
de referência, para promoção do emprego e da coesão
social”, considera o autarca.
A instalação do centro de serviços e de um hub tecnológico para a Europa, Médio Oriente e África vai
permitir a criação de 500 empregos. ¬
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obras

Novo parque
de estacionamento
em Vila Fria

ESPAÇOS VERDES

Beneficiação do Parque
Urbano de Queijas
O Município promoveu recentemente a
obra de beneficiação de zonas verdes do
Parque Urbano de Queijas. A intervenção
abrangeu uma área de cerca de 7560 m2.
O conceito é o de um parque informal
com uma intervenção muito pouco impositiva, ecologicamente viável e seguro,
permitindo estadia, recreio, circulação
pedonal e ciclável e contemplação.
A empreitada incluiu a plantação de
árvores, arbustos, herbáceas e sementeiras ao longo do parque, bem como o
tratamento da envolvente do moinho particular existente, correspondendo a um
investimento de 120 mil euros (+ iva). ¬

O

Município concluiu recentemente a obra de construção de um parque de estacionamento para 21 lugares automóveis e dois lugares de motociclos junto
às instalações das Oficinais Municipais na Rua Artur de Moura, em Vila Fria.
A obra de pavimentação, instalação de iluminação pública e plantações
representou um investimento superior a 65 mil euros.
Recorde-se que as novas instalações das Oficinas Municipais foram inauguradas em junho
do ano passado e que o complexo é constituído por dois edifícios: um ocupado pela Divisão
de Viaturas Municipais e o outro pela carpintaria, serralharia e zona destinada a trabalhos
de eletricidade.
No conjunto, os dois edifícios albergam os quase 400 funcionários do setor operacional da
Câmara Municipal que trabalhavam nas antigas instalações localizadas no Espargal. ¬

URBANISMO

Requalificação
paisagística em Oeiras
Recuperar o espaço e dinamizar as
vertentes de recreio e estadia foram os
principais objetivos da obra de requalificação paisagística da Rua Almirante
Sousa Dias, em Oeiras.
A empreitada consistiu na reformulação de uma praceta, incluindo a reorganização do parque de estacionamento e
das zonas verdes envolventes.
Os trabalhos representaram um investimento de 238 mil euros (+ iva). ¬
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FAZER

paço de arcos

Mais um edifício histórico
reabilitado para habitação jovem

J

á se encontra concluída a obra
de reabilitação do edifício localizado no número 126 da Rua
Costa Pinto, em Paço de Arcos.
Trata-se do quarto imóvel a ser
recuperado no Centro Histórico de Paço de Arcos no âmbito
do programa Habitação Jovem,
que prevê o rejuvenescimento
do tecido social e económico, valorizando edifícios de significativo valor
arquitetónico, degradados e maioritariamente devolutos nos centros históricos
do concelho.
O edifício possui dois pisos, com entradas térreas a partir da Rua Costa Pinto.
O piso 0 está destinado a comércio/restauração, enquanto o piso 1 se destina a
habitação, com quatro apartamentos de
tipologias T1 (três) e T0 (um).
Adquirido pelo Município em 2008,
somente em 2016 ficou desocupado.
Com os elementos notáveis perfeitamente visíveis, nas diversas sondagens
realizadas foi possível avaliar o estado geral do imóvel. Face ao mesmo, e
dadas as características particulares do
edifício, foi determinada a reabilitação,
revertendo-se o processo de demolição
da estrutura interior para uma obra de
reabilitação total, respeitando a imagem
já consolidada. Esta obra teve um custo
de perto de 380 mil euros.
Nas fachadas eram evidentes os sinais
de degradação e mau estado de conservação, sendo notória a existência de
fissuras extensas, degradação do reboco
ao nível da fachada norte, bem como
algumas falhas de azulejos no revestimento das fachadas sul e poente.
Face ao método adotado – de reabilitação da estrutura – também foi possível
a manutenção das fachadas, que mantiveram as características pré-existentes,
pelo que se optou pela consolidação,
com recuperação dos elementos azulejares, prevendo-se a reprodução dos
mesmos para reposição nas ausências
identificadas.
A intervenção pretendeu recuperar
as características locais e devolver o
edifício à vila tendo sempre em consideração a sua integração no tecido
urbano consolidado. Foi dada primazia a
técnicas e materiais locais e tradicionais
apostando-se igualmente numa escolha
cromática bastante tradicional – duas
cores, branco e azul – que percorrem o
edifício em diferentes momentos, através de diferentes materiais.
Localizado no núcleo de formação histórica, este edifício traduz uma interseção
de duas épocas. Conta, desta forma,

um fragmento da história da vila, pelo
que constitui um elemento patrimonial
de relevante interesse arquitetónico e
social.
A fachada norte, virada para a Travessa
Caetano Félix, mantém as janelas de
guilhotina e uma expressão geral que
poderá constituir a representação sobrevivente da linguagem antiga, provavelmente do seculo XVIII, com beirado e
rebocos caiados.

A intervenção pretendeu recuperar as características
locais e devolver o edifício à vila tendo sempre em
consideração a sua integração no tecido urbano consolidado.

Já as fachadas sul e poente denotam a
importância assumida pela Rua Costa Pinto como eixo principal daquele
núcleo. É notória a diferença de linguagem entre a fachada norte e estas,
onde sobressai uma mistura de estilos
de um século de história marcado pelo
revivalismo clássico e eclético (cimalha
e jarrões, janelas em arco, revestimento
de azulejos).
Estas características, onde coexistem
duas linguagens arquitetónicas distintas, evidenciam a necessidade de resposta a uma nova vivência e contexto social,
dada a importância adquirida pela Rua
Costa Pinto na vila de Paço de Arcos.
Julga-se que este edifício terá pertencido, em tempos, ao Marquês de Pombal. ¬
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GESTÃO MUNICIPAL
gestão municipal

Oeiras louva esforço dos
trabalhadores da recolha
de resíduos e higiene urbana

A

Câmara Municipal de Oeiras distinguiu os 83 trabalhadores que,
na passada época festiva, trabalharam na recolha de resíduos e higiene
do concelho, garantindo que essa recolha
fosse efetuada até às 17h dos dias 24 e 31
de dezembro.
Tal só foi possível graças ao empenho e
ao comprometimento de muitos trabalhadores municipais, reconhecidos agora
pelo presidente da Câmara Municipal
de Oeiras, Isaltino Morais, através de um
louvor que visa “reconhecer publicamente
a disponibilidade, entrega e esforço dos
mesmos”.
No texto pode ler-se que “nos dias 24 e 31
de dezembro, dias tradicionalmente dedicados à família para muitos portugueses,
trabalharam com zelo, apesar do esforço
a nível pessoal, muitos trabalhadores do
Núcleo de Recolha de Resíduos e da Unidade de Higiene Urbana deste Município,
assegurando a qualidade ambiental do
nosso concelho”.
O louvor sublinha ser “de inteira justiça”
realçar “o desempenho dos trabalhadores
abaixo identificados, pois com a sua abnegação e notável colaboração garantiram a
recolha de resíduos e higiene do concelho,
evitando uma imagem de degradação e
descuido e contribuindo, assim, de um
modo exímio, para o prestígio e dignificação dos serviços do Município de Oeiras,
sempre em prol dos munícipes”.
Deste modo, é reconhecido o mérito dos
seguintes trabalhadores:
António Carlos Fernandes Domingues;
Bruno José de Jesus Marques; Bruno Alexandre Madaleno Rocha; Daniel Pereira
de Carvalho; Eduardo Jorge Abreu Silva;
Estêvão Santos Paisano Carrasco; Fernando Manuel Nogueira; Filipe Jesus Rodrigues; Jorge Manuel Mendes Felício; José
António dos Santos Vicente; José Carlos
Sardo Gama; José Manuel Lopes Valente;
Mariano José Trigo; Mário Augusto Ferreira Póvoa; Mário Fernando Gomes Duarte;
Mónica Sofia Pereira Curto; Nuno Gonçalo
de Sousa Dias; Nuno Rodrigo Gil Oliveira;
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Pedro Miguel Monteiro Bernardo; Pedro
Miguel Pinto Ferreira; Pedro Serrano
Simões; Rogério Manuel Bernardo Santos;
Rui Miguel Filipe Santos; Rui Miguel Morais Martins; Sofia Santos Tourão Ferreira;
Virgílio Manuel Jesus Torres; Alcídio Monteiro Borges; António Manuel Dias Gregório; Artur Jorge Silva Dias; Carlos Alberto
Lopes Marques; Carlos Alberto dos Santos
Luís; Dário Fernandes Rodrigues; Euclides
Lopes Santos; Gheorghe Marius Poptile;
Gonçalo Rosa Semedo; Helder Manuel
Coutinho Pereira Esteves; José Carlos
Duarte Carvalho; Leonel Augusto Sousa Ferreira; Lucindo Alberto Gonçalves
Semedo Borges; Manuel António Ferreira
de Sousa; Manuel dos Santos; Paulo Jorge
Roque Teixeira Rodrigues; Ricardo Jorge
Morais Martins; Samuel Santos Morais;
Vítor Manuel Sequeira Gomes; Volodimyr
Chapak; Amândio Jerónimo Simões;
António José Falé Carracho; António José
Gaspar dos Santos; António Pereira José;
Armindo José Rijo D´Almeida; Arnaldo
Fernando Ribeiro Silva Estriga; Bruno Miguel Vila Verde Monteiro Oliveira; Carlos
Manuel Mourão Sousa Pereira; Carlos Manuel Santos Mano; Célsio Duarte Gomes
Loureiro; Domingos Madureira de Sousa;
Flávio Manuel Gonçalves Dolores; Francisco Manuel Mendes Rosa Castro; Gerson
dos Santos Varela; Helder José de Sousa
Antunes; Hugo Gonçalo Martins Moucho;
Humberto António Simões Pereira; João
Manuel Martins Tarrinha; Jorge Miguel
Almeida Joaquim; José António Brígida
Dias; José António Fernandes Pina; José
Jorge Rebelo Bigas; José Ribeiro; Luís
António Veríssimo Prazeres; Luís Filipe
Gomes Gonçalves; Luís Miguel Cerqueira
Pinto; Nuno Miguel Reis Canhoto; Paulo Jorge Alves; Pedro Miguel Quadrado
Ferreira; Sérgio Paulo Cerqueira Pinto;
Vítor M. Guedes Melo; Ariana de Sousa
de Almeida; Fernando Sada; João Carlos
Cerqueira Lemos; Osvaldo Tavares Lubrano Paiva; Rosa Maria Silva; Tiago Filipe
Candeias Jesus; Tiago Filipe Antunes
Sebastião.

Acordos com sindicatos
consolidam direitos dos
trabalhadores municipais
Os trabalhadores da Câmara Municipal de Oeiras
conquistaram mais direitos com a assinatura dos
novos Acordos Coletivos de Entidade Empregadora Pública, celebrados entre o Município de Oeiras,
representado pelo presidente, Isaltino Morais, e todas as estruturas sindicais representativas dos trabalhadores do Município.
Uma das novidades ao abrigo destes acordos foi
a recuperação de três dias de férias, passando de
novo para 25 dias por ano, um dos direitos perdidos
pelos trabalhadores do Estado nos últimos anos.
Os acordos incluem outros benefícios para os funcionários municipais, tais como o direito a um dia
de descanso por cada dois domingos de trabalho
efetivo, a possibilidade de serem efetuadas trocas de turno entre trabalhadores com as mesmas
funções (acordadas pelos próprios e aceites pelos
serviços), a possibilidade de realizar trabalho suplementar até 200 horas por ano, a redução dos períodos experimentais nas várias categorias, o crédito para os representantes de segurança e saúde
no trabalho de dez horas mensais e relativamente
ao trabalho noturno ser reduzido o limite superior
para as 20 horas, com as consequências remuneratórias daí advenientes.
No que concerne ao apoio à família, os trabalhadores municipais passam a ter acesso a jornada
contínua para apoio a ascendentes em 1º grau e a
usufruir do dia do funeral em caso de falecimento
de familiar colateral de terceiro grau.
Estes acordos incluíram ainda a concretização de
uma promessa eleitoral deste Executivo que consiste na dispensa no dia do aniversário tendo sido,
ainda, instituído como dia de não trabalho o dia de
carnaval.
“Uma organização que quer ser saudável, produtiva e apta para os desafios do novo ciclo de desenvolvimento deste concelho, tem que contar com
todos os que aqui trabalham (2378 funcionários em
2017), diligenciando no sentido de que os trabalhadores se sintam mais felizes, mais motivados e com
melhores condições de trabalho e de vida”, disse
na sua intervenção o vereador Nuno Almeida Neto,
responsável pelo pelouro dos Recursos Humanos.
Na cerimónia de assinaturas marcaram presença
os sindicatos STE – Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com fins Públicos, SINTAP-FESAP (FESAP – Federação de Sindicatos da
Administração Pública e de Entidades com fins
Públicos), SINTAP- Sindicato dos Trabalhadores
de Administração Pública e de Entidades com fins
Públicos), STMO – Sindicato dos Trabalhadores do
Município de Oeiras e STAL – Sindicato Nacional
dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins.
Os quatro representantes dos sindicatos presentes fizeram unanimemente, nos seus discursos, um
elogio ao Município de Oeiras devido ao facto de
esta autarquia ser exemplar e pioneira numa nova
cultura negocial pública. Recorda-se que logo em
2010 o Município de Oeiras assinou com os sindicatos um acordo desta natureza. O acordo agora
assinado consolida esta cultura negocial e esta forma de aproximar os trabalhadores dos decisores,
cumprindo a vontade de Oeiras proporcionar aos
seus trabalhadores mais condições de vida e de
trabalho.

FAZER

GOVERNAÇÃO

Retomadas visitas de trabalho
ao concelho

O

presidente da Câmara Municipal, Isaltino Morais, retomou, no
início de janeiro, a tradição de
visitas de trabalho ao concelho,
para acompanhar projetos existentes, promover outros novos e
contactar com os munícipes.
A iniciativa pretende dar seguimento a uma política de proximidade, essencial na governabilidade
da autarquia, e que permite conhecer de perto as
necessidades de quem vive em Oeiras.
Mercado de Queijas, Universidade Sénior de Carnaxide, Centro de Juventude, também em Carnaxide,
Mercado de Linda-a-Velha, a Avenida 25 de Abril, o
Polidesportivo da Rua do Moinho, também em Linda-a-Velha, bem como a Cruz Quebrada fizeram parte
da agenda da primeira visita.
Melhoramentos no espaço público, redefinição de passeios para melhor mobilidade e conforto das pessoas, requalificação de equipamentos e criação de novos projetos foram as principais medidas definidas.
A União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo e parte de Oeiras, Paço de Arcos e Caxias fizeram parte do
roteiro da segunda visita de trabalho do ano.
Em Linda-a-Velha o presidente da Câmara teve oportunidade de
visitar o Bairro 25 de Abril, dialogar com a Associação de Moradores
e verificar situações que carecem de resolução, relacionadas, por
exemplo, com o arranjo de ruas e a segurança dos peões, a possibilidade de realização de obras de beneficiação no polidesportivo e no
centro de dia para idosos, a par da definição do que poderá vir a ser
o futuro lar de terceira idade do bairro.
Na mesma localidade o autarca esteve ainda na Quinta Pedagógica e
hortas urbanas, projeto resultante de ideias apresentadas no âmbito
do Orçamento Participativo.
Em Algés foi avaliada a hipótese de implementação de soluções alternativas à calçada de vidraço – muitas vezes escorregadia e desconfortável – em dois arruamentos, a Rua dos Combatentes da Grande
Guerra e a Rua Luís de Camões.
Realce, ainda, para o projeto de construção da Rotunda Ribamar,
na confluência da Avenida Tomás Ribeiro com a Avenida Hermano

Patrone, solução que vai permitir atenuar os constrangimentos de
trânsito que ali se verificam.
Destaque também, neste périplo, para a visita a obras já concluídas
– caso da passagem pedonal sobre a linha de comboio ligando a Rua
do Chafariz, em Oeiras, à Rua Peixinho Júnior, em Paço de Arcos –
ou em curso, caso da ligação temporária entre o Passeio Marítimo e a
Ciclovia, na Cruz Quebrada.
No domínio dos projetos, sublinhado para a requalificação do espaço
central da Alameda do Alto da Barra, em Oeiras, e para a intervenção global no Passeio Vitorino Nemésio, na zona das Palmeiras,
também em Oeiras.
Além destes foi ainda dada atenção a situações denunciadas por
munícipes e relacionadas, por exemplo, com problemas de estacionamento ou degradação de espaços verdes.
Na opinião de Isaltino Morais as visitas ao concelho são “fundamentais”, na medida em que permitem “tomar decisões sobre processos
que por vezes, nos gabinetes, não é possível tomar. Assim, vamos
aos locais, vemos os projetos e toma-se a decisão no momento, no
terreno, com os técnicos e vereadores, até porque muitas vezes são
decisões de investimento importantes”, sublinhou o autarca.
As visitas realizam-se todas as sextas-feiras. ¬

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Embaixador dos Estados
Unidos recebido em Oeiras

F

ortalecer laços de amizade entre os Estados Unidos e Portugal, promover
e alargar as relações políticas e económicas entre os dois países foram os
principais objetivos da visita de cortesia realizada pelo Embaixador dos
Estados Unidos da América a Oeiras no passado mês de dezembro.
Recebido pelo presidente da Câmara Municipal, Isaltino Morais, George E. Glass
acentuou, neste primeiro contacto com o autarca oeirense, a intenção de promover
o investimento americano em Portugal e, de igual modo, a criação de novas oportunidades para empresas portuguesas nos Estados Unidos.
Recorde-se que George E. Glass chegou a Lisboa em agosto de 2017 para desempenhar o cargo de Embaixador dos Estados Unidos da América em Portugal. ¬
Janeiro . Fevereiro 2018 - 13

AJUDAR

Cooperação internacional

Oeiras parceira do projeto de
desenvolvimento da região de Biombo
Este projeto surge contextualizado pelo cenário
de fragilidade da Guiné-Bissau e da importância
que a sociedade civil tem na prestação de serviços
sociais básicos.

C

ontribuir para a coesão social
e promover a boa governação
na região de Biombo, na Guiné Bissau, são os principais
objetivos do projeto ‘Biombo, Agir!’, resultado de uma
parceria formalizada entre o Município de
Oeiras, o Governo Civil da Região do Biombo e a UrbÁfrica – Associação para a Cooperação e Desenvolvimento Urbano, ONGD
associada da União das Cidades Capitais da
Língua Portuguesa (UCCLA).
O acordo de parceria que visa regular a
colaboração e a participação das partes na
implementação do projeto foi assinado no
passado dia 10 de janeiro, em Oeiras, pelo
presidente da Câmara Municipal de Oeiras,

Isaltino Morais, pelo Governador do Governo Civil da Região do Bimbo, Bobo Gomes
Cá, e pelo presidente do Conselho Diretivo
da UrbÁfrrica (e secretário geral da UCCLA), Vítor Ramalho.
A implementação do projeto ‘Biombo, Agir!
– Agir em parceria para o desenvolvimento
da Região de Biombo’ resulta de candidatura ao programa EuropeAid, promovido pela
União Europeia.
Para a União Europeia, as organizações
da sociedade civil e as autoridades locais
constituem os atores estratégicos chave
para a consolidação da democracia local e
um estímulo a uma dinâmica de desenvolvimento durável e inclusiva à escala regional
e municipal.

Com efeito, a intervenção destes atores contribui para o pluralismo democrático e para uma
maior eficácia das políticas públicas.
Este projeto surge ainda contextualizado
pelo cenário de fragilidade da Guiné-Bissau e
da importância que a sociedade civil tem na
prestação de serviços sociais básicos, tendo em
vista a dinamização de intervenções-suporte de
cariz socioeconómico que possibilitem, a prazo,
gerar riqueza e emprego para as populações
com fracas possibilidades e oportunidades de
empoderamento.
De facto, a situação da maioria da população da
Guiné-Bissau é muito frágil. Os indicadores de
pobreza monetária e não monetária, de saúde e
de educação estão entre os mais baixos da África Sub-Sahariana.
Esta situação de grande debilidade resulta da
incapacidade conjuntural de potenciar o desenvolvimento intrínseco, agravada pelas sucessivas
instabilidades politicas, institucionais, sociais e
económicas ao longo dos anos.
O nível de pobreza aumentou na década de 2000
(de 15% em 2002 para 33 % em 2010), a esperança média de vida ronda os 54 anos (2012) e a
taxa de mortalidade infantil mantém-se elevada
(78 % em 2012). Os novos objetivos sustentáveis, para o período 2015-2030, permitirão que
o país possa vir a superar os constrangimentos
ainda existentes.
Recorde-se que a região de Biombo é uma das
oito regiões do país. Com uma população de
cerca de 97.100 habitantes (último censo), uma
área de 838,8 Km2 (2,32 % do território nacional) está dividida nos setores de Quinhamel,
Prábis e Safim. O polo urbano-sede é Quinhamel, também frequentemente designado por
Biombo, distando cerca de 37 Km de Bissau.
A celebração deste acordo de parceria vem ao
encontro do desejo de fortalecer as relações de
cooperação e amizade entre a região de Biombo
e o Município de Oeiras, suportadas por processo de geminação que remonta ao ano de 2001. ¬

EMPREENDEDORISMO

Fábrica de Startups arranca com programação para 2018
O novo centro de empreendedorismo e inovação de Oeiras é uma
iniciativa conjunta da Fábrica de Startups e da Câmara Municipal
de Oeiras destinada a captar, fixar e desenvolver competências num
ambiente promotor de empreendedorismo.
São mais de 700m2 totalmente dedicados ao fomento do empreendedorismo e inovação no concelho de Oeiras. Localizada no edifício do
antigo LEMO, em Paço de Arcos, a Fábrica de Startups – Oeiras Hub
tem como objetivo dinamizar o concelho através de um centro de
excelência focado em prestar serviços aos munícipes na criação dos
seus negócios, na validação das suas ideias e na expansão internacional.
Durante o ano de 2018 o espaço vai contar com programas de aceleração, eventos mensais de networking e de promoção de uma comunidade empreendedora ativa e também de cursos de formação especia-
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lizados. Com a promessa de ensinar qualquer pessoa a programar, os
cursos da SmartNinja são uma das principais apostas deste polo de
inovação pois num mundo cada vez mais dominado pelas tecnologias,
é cada vez mais necessário atualizar competências técnicas.
A Fábrica de Startups – Oeiras Hub vai também receber algumas das
principais entidades internacionais do universo empreendedor, entre
elas a Babson College, uma universidade localizada em Massachusetts e que lidera diversos rankings. A Global Advisory Board da Babson
College vai visitar as novas instalações do Centro de Empreendedorismo e Inovação de Oeiras para assistir a uma competição de
pitching onde oito startups convidadas terão possibilidade de expor
os seus projetos e ganhar 10 mil euros de prémio. ¬

EMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
EUNIÃO, REALIZADA EM 23 DE
EREIRO DE 2015
UTA DE PARTE DA ATA

IBERAÇÃO N.º 23/2015
POSTA C.M.O N.º 89/15 – DGP – ADJUAÇÃO À “NATURIDADE – GESTÃO DE
JAMENTOS GERIÁTRICOS, S.A.”, DO
ENDAMENTO PARA FINS NÃO HABIIONAIS DE 2 IMÓVEIS MUNICIPAIS,
OS EM PORTO SALVO E LAVEIRAS,
A INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE
DADOS GERIÁTRICOS E DE CUIDADE SAÚDE NA DEPENDÊNCIA

ssembleia Municipal de Oeiras tomou
ecimento da proposta número oitenta e
barra quinze, a que se refere a delibeo número cinquenta e sete da Reunião
âmara Municipal, realizada em quatro
vereiro de dois mil e quinze e deliberou
maioria, com vinte e quatro votos a favor,
o dezasseis do Grupo Político Municipal
ino Oeiras Mais à Frente, sete do Partido
al Democrata e um do Centro DemocráSocial-Partido Popular, com doze votos
ra, sendo seis do Partido Socialista, quaa Coligação Democrática Unitária, um
loco de Esquerda e um do Partido pelos
mais e pela Natureza, e com uma abstendo Partido Socialista, aprovar o arrendato para fins não habitacionais de dois
eis municipais, à “Naturidade – Gestão
lojamentos Geriátricos, Sociedade Anó, sitos em Porto Salvo e Laveiras, para
lação de Unidades de Cuidados Geriá-

cia, nos termos e condições propostos pelo
Órgão Executivo do Município, traduzidos
naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 24/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 913/14 – DPM – DESAFETAÇÃO DE PARCELAS DO DOMÍNIO
PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIVADO
MUNICIPAL NO ÂMBITO DO ALVARÁ DE
LOTEAMENTO Nº 19/01 – (CDH PÁTIO DOS
CAVALEIROS)
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número novecentos
e treze barra catorze, a que se refere a deliberação número dezoito da Reunião da Câmara
Municipal, realizada em sete de janeiro de
dois mil e quinze e deliberou por unanimidade, com trinta e seis votos a favor, sendo dezasseis do Grupo Político Municipal Isaltino
Oeiras Mais à Frente, sete do Partido Socialista, seis do Partido Social Democrata, quatro
da Coligação Democrática Unitária, um do
Bloco de Esquerda, um do Centro Democrático Social-Partido Popular e um do Partido
pelos Animais e pela Natureza, aprovar a desafetação de duas parcelas de terreno, com
uma área total de quatrocentos e oitenta e
três vírgula oitenta e cinco metros quadrados,
do domínio público municipal para o domínio
privado municipal, conforme proposto pelo
Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 25/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 30/15 – SIMAS – 1.ª
REVISÃO ORÇAMENTAL 2015 – MODIFI-

DA DESPESA
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número trinta barra
quinze, a que se refere a deliberação número
vinte e um da Reunião da Câmara Municipal,
realizada em vinte e um de janeiro de dois
mil e quinze e deliberou por unanimidade,
com vinte e sete votos a favor, sendo dez do
Grupo Político Municipal Isaltino Oeiras
Mais à Frente, cinco do Partido Socialista,
seis do Partido Social Democrata, quatro da
Coligação Democrática Unitária, um do Bloco
de Esquerda e um do Partido pelos Animais
e pela Natureza, aprovar a primeira revisão
orçamental de dois mil e quinze, dos Serviços
Intermunicipalizados de Água e Saneamento
dos Municípios de Oeiras e Amadora, no valor
global de onze milhões quatrocentos e trinta mil euros, conforme proposto pelo Órgão
Executivo do Município, traduzido naquela
deliberação.

Isaltino Oeiras Mais à Frente, sete do Partido
Socialista, sete do Partido Social Democrata,
quatro da Coligação Democrática Unitária,
um do Bloco de Esquerda, um do Centro Democrático Social-Partido Popular e um do
Partido pelos Animais e pela Natureza, aprovar a afetação ao Domínio Público Municipal
de mil e sessenta e sete metros quadrados de
terreno no Bairro do Carrascal, em Leceia,
conforme proposto pelo Órgão Executivo do
Município, traduzido naquela deliberação.

D

ELIBERAÇÕES DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 3/2015
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2015
MINUTA DE PARTE DA ATA

DELIBERAÇÃO N.º 26/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 37/15 – DGP – LOTEAMENTO DE INICIATIVA MUNICIPAL NO
Bº. DO CARRASCAL, EM LECEIA – ADITAMENTO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Nº. 920/09 DE 23/09//09

DELIBERAÇÃO N.º 27/2015
MOÇÃO – “POR UMA POLÍTICA EFETIVA
DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE DE GÉNERO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS
MULHERES EM OEIRAS”, APRESENTADA
PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PS

A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número trinta e
sete barra quinze, a que se refere a deliberação número vinte e oito da Reunião da Câmara Municipal, realizada em vinte e um de
janeiro de dois mil e quinze e deliberou por
unanimidade, com trinta e sete votos a favor,
sendo dezasseis do Grupo Político Municipal

A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da Moção referida em título
e deliberou por unanimidade, com trinta e
quatro votos a favor, sendo catorze do Grupo
Político Isaltino Oeiras Mais À Frente, seis
do Partido Socialista, sete do Partido Social
Democrata, quatro da Coligação Democrática Unitária, um do Bloco de Esquerda, um

e um do Partido pelos Animais e
solicitar à Câmara Municipal de
sentação de relatório intercalar d
periodicidade anual, relativo à ex
no Municipal para Igualdade de G
verá ser apreciado no mês de ma
bleia Municipal, bem como incum
Permanente da Assembleia Muni
dedicada aos temas sociais, de in
mente na sua atividade, o desen
iniciativas que visem a promoçã
de género e o reforço dos direito
dentro do âmbito das suas atribui
a monitorização permanente da a
cipal e dos dados estatísticos d
sobre a situação social das mulhe

DELIBERAÇÃO N.º 28/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 49/15 – GC
ÇÃO DOS LIMITES DO JARDIM
MARQUÊS DE POMBAL – REL
DA VEDAÇÃO EXISTENTE JUN
TA DOS POETAS

A Assembleia Municipal de Oe
nhecimento da proposta número q
barra quinze, a que se refere a
mero dezoito da Reunião da Câm
realizada em quatro de fevereiro
quinze e deliberou por unanimi
ta e sete votos a favor, sendo qu
Político Municipal Isaltino Oeiras
oito do Partido Socialista, sete do
Democrata, quatro da Coligaçã
Unitária, um do Bloco de Esquer
tro Democrático Social-Partido P
Partido pelos Animais e pela Na
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o e cinquenta e dois do Livro de Notas
Escrituras Diversas número Cinquenta
nco do extinto Notário Privativo deste
icípio, a treze de novembro de dois mil
s, no sentido de proceder à substituição
lanta a ela anexa, relativa ao prédio ursito no Largo Marquês de Pombal, em
as e São Julião da Barra, com área total
uarenta e sete mil e setecentos e trinta
te metros quadrados, descrito na Conatória do Registo Predial de Oeiras sob
mero quatro mil duzentos e um, da Freia de Oeiras e São Julião da Barra, com
crição registada a favor do Município de
as pela apresentação vinte e cinco, de
de dezembro de dois mil e três e inscrito
atriz predial urbana da atual União de
uesias de Oeiras e São Julião da Barra,
de Arcos e Caxias com o artigo seis mil
rocentos e noventa e dois, mantendo-se
udo e no demais a escritura a retificar,
orme proposto pelo Órgão Executivo do
icípio, traduzido naquela deliberação.

IBERAÇÃO N.º 29/2015
POSTA C.M.O N.º 94/15 – DCT – APOIO
EALIZAÇÃO DO “MATIS FESTIVAL
– YOUR MARKET SHOW”

ssembleia Municipal de Oeiras tomou
ecimento da proposta número noventa e
ro barra quinze, a que se refere a delibeo número dezoito da Reunião da Câmara
icipal, realizada em dezoito de fevereiro
ois mil e quinze e deliberou por unanimi, com trinta e cinco votos a favor, sendo
ze do Grupo Político Municipal Isaltino
as Mais à Frente, sete do Partido Sociaseis do Partido Social Democrata, quaa Coligação Democrática Unitária, um

do Bloco de Esquerda, um do Centro Democrático Social-Partido Popular e um do Partido pelos Animais e pela Natureza, autorizar a
isenção do pagamento das taxas municipais,
devidas pela emissão das seguintes licenças:
DELIBERAÇÃO N.º 30/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 116/15 – DGP – DESAFETAÇÃO DE PARCELAS DE TERRENO
DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO
PRIVADO DO MUNICÍPIO DE OEIRAS, SITAS NA RUA LUCIANO CORDEIRO, EM
PAÇO DE ARCOS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número cento e
dezasseis barra quinze, a que se refere a deliberação número vinte e um da Reunião da
Câmara Municipal, realizada em quatro de
março de dois mil e quinze e deliberou por
maioria, com vinte e dois votos a favor, sendo doze do Grupo Político Municipal Isaltino
Oeiras Mais à Frente, cinco do Partido Social
Democrata, quatro da Coligação Democrática e um do Centro Democrático Social-Partido Popular, com sete votos contra do Partido
Socialista e com duas abstenções, sendo uma
do Bloco de Esquerda e uma do Partido pelos Animais e pela Natureza, aprovar a desafetação de quatro parcelas de terreno, com
as áreas de trinta e nove vírgula sessenta e
oito metros quadrados, trinta e três vírgula
zero dois metros quadrados, cinquenta e três
vírgula zero oito metros quadrados e trinta
e três vírgula quarenta e oito metros quadrados, do domínio público para o domínio
privado do Município de Oeiras, sitas na Rua
Luciano Cordeiro, em Paço de Arcos, conforme proposto pelo Órgão Executivo do Município traduzido naquela deliberação.

DELIBERAÇÃO N.º 31/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 141/15 – DGP – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO DE
ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS, DE 2 IMÓVEIS MUNICIPAIS,
SITOS EM PORTO SALVO E LAVEIRAS,
PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE
CUIDADOS GERIÁTRICOS E DE CUIDADOS DE SAÚDE NA DEPENDÊNCIA
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número cento e
quarenta e um barra quinze, a que se refere a deliberação número quarenta e seis da
Reunião da Câmara Municipal, realizada em
quatro de março de dois mil e quinze e deliberou por maioria, com vinte e três votos a favor, sendo quinze do Grupo Político Municipal
Isaltino Oeiras Mais à Frente, sete do Partido
Social Democrata e um do Centro Democrático Social-Partido Popular, com treze votos
contra, sendo sete do Partido Socialista, quatro da Coligação Democrática, um do Bloco
de Esquerda e um do Partido pelos Animais
e pela Natureza e com uma abstenção do Partido Socialista, aprovar e ratificar a minuta do
contrato de arrendamento para fins não habitacionais, de dois imóveis municipais, sitos
em Porto Salvo e Laveiras, para instalação de
Unidades de Cuidados Geriátricos e de Cuidados de Saúde na Dependência, em vista à
sua celebração com a Naturidade – Gestão de
Alojamentos Geriátricos, Sociedade Anónima,
conforme proposto pelo Órgão Executivo do
Município traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 32/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 144/15 – DCP/DAE/
DHU - Pº. 556/DCP/13 - NÃO ADJUDICAÇÃO/
REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE CONTRA-

TAR NO ÂMBITO DO CONCURSO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA
GESTÃO DO SERVIÇO DE RECOLHA SELETIVA DE ÓLEOS ALIMENTARES USADOS
(OAU) NO CONCELHO DE OEIRAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número cento e
quarenta e quatro barra quinze, a que se refere a deliberação número quarenta e nove
da Reunião da Câmara Municipal, realizada
em quatro de março de dois mil e quinze e
deliberou por unanimidade dos presentes,
com trinta e dois votos a favor, sendo treze
do Grupo Político Municipal Isaltino Oeiras
Mais à Frente, sete do Partido Socialista,
seis do Partido Social Democrata, quatro
da Coligação Democrática, um do Bloco de
Esquerda e um do Partido pelos Animais e
pela Natureza, aprovar a revogação da decisão de contratar no âmbito do concurso público para a concessão de serviços públicos
para gestão do serviço de recolha seletiva de
Óleos Alimentares Usados (OAU) do Concelho de Oeiras, conforme proposto pelo Órgão
Executivo do Município traduzido naquela
deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 33/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 150/15 – DASSJ –
ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ÀS JUNTAS DE FREGUESIA
DAS UNIÕES DE FREGUESIAS E FREGUESIAS PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFÂNCIA – MAPA FINANCEIRO DO 1º. SEMESTRE DE 2015
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número cento
e cinquenta barra quinze, a que se refere a

deliberação número cinquenta e
nião da Câmara Municipal, reali
de março de dois mil e quinze e
unanimidade, com trinta e cinco
sendo treze do Grupo Político Mu
Oeiras Mais à Frente, oito do P
ta, sete do Partido Social Democ
Coligação Democrática Unitária
de Esquerda, um do Centro Dem
-Partido Popular e um do Partido
e pela Natureza, aprovar a atribu
às juntas de freguesia da União
de Algés, Linda-a-Velha e Cruz
fundo, da União das Freguesias
de Queijas, da União das Fregues
São Julião da Barra, Paço de Arc
Junta de Freguesia de Porto Salv
global de duzentos e trinta e um
a comparticipação nas despesas
dos estabelecimentos de infância
seguinte forma: ---------------------de Freguesia - Valor primeiro sem
e quinze - Valor mensal a transfer
------------- União das Freguesias de
-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo
mil euros – catorze mil e quinhen
------------- União das Freguesias d
Queijas – sessenta e seis mil euro
ros;		
------------- União das Freguesias d
Julião da Barra, Paço de Arcos e
e sete mil euros – quatro mil e
ros;
-------------- Junta de Freguesia de Po
quenta e um mil euros – oito m
euros.
-------------- Total – duzentos e trinta
– trinta e oito mil e quinhentos
------- O pagamento destes monta
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DELIBERAÇÕES DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE OEIRAS

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 21/2017 DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2017
MINUTA DE PARTE DA ATA
DELIBERAÇÃO N.º 110 /2017
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA TABELA DE
DISTRIBUIÇÃO DOS TEMPOS DE INTERVENÇÃO CONSTANTE DO REGIMENTO DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da Proposta referida em título e
deliberou por maioria, com trinta e dois votos a favor, sendo dezoito do Grupo Político
Municipal Isaltino – Inovar Oeiras de Volta,
seis do Partido Socialista, cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais
à Frente, dois do Partido Social Democrata
e um do Centro Democrático Social-Partido
Popular, com quatro votos contra, sendo três
da Coligação Democrática Unitária e um do
Bloco de Esquerda aprovar a nova tabela de
distribuição dos tempos de intervenção constante do Regimento da Assembleia Municipal
de Oeiras.
DELIBERAÇÃO N.º 111/2017
PROPOSTA C.M.O N.º 708/17 - SIMAS – 2.ª REVISÃO ORÇAMENTAL 2017 - MODIFICAÇÕES
NO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número setecentos
e oito barra dezassete, a que se refere a deliberação número três da Reunião da Câmara
Municipal, realizada em trinta de outubro de
dois mil e dezassete e deliberou por maioria,
com trinta e um votos a favor, sendo dezoito
do Grupo Político Municipal Isaltino – Inovar
Oeiras de Volta, seis do Partido Socialista, cinco do Grupo Político Municipal Independentes
Oeiras Mais à Frente e dois do Partido Social
Democrata, com quatro votos contra, sendo
três da Coligação Democrática Unitária e
um do Bloco de Esquerda, aprovar a Segunda
Revisão Orçamental de dois mil e dezassete,
dos Serviços Intermunicipalizados de Água e
Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora, conforme proposto pelo Órgão Executivo
do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 112/2017
DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DE
CADA GRUPO POLÍTICO DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL OU DE CIDADÃOS ELEITORES
REPRESENTADOS NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS PARA INTEGRAR O CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE OEIRAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da seguinte lista apresentada pelos diversos Grupos Políticos Municipais:
Isaltino Inovar Oeiras de Volta - IN-OV:
Ednilson Gilberto Lopes Fernandes Sousa dos
Santos – efetivo;
António Miguel Ribeiro Ramos – suplente.
Partido Socialista - PS:
Diogo Meira Assunção Tavares Pimentel – efetivo;
Ana Catarina Sauvage Godinho de França –
suplente.
Independentes Oeiras Mais À Frente - IOMAF:
Salvador António Martins Bastos Costeira –
efetivo;
Domingos Ferreira Pereira dos Santos – suplente.
Coligação Democrática Unitária - CDU:
Maria Joana Marques Gomes da Silva – efetiva;
Partido Social Democrata - PSD:
Susana Isabel Costa Duarte – efetiva;
Pedro Miguel de Freitas Taborda – suplente;
Centro Democrático Social/Partido Popular –
CDS-PP:
Nuno Miguel Trindade Gusmão;
Bloco de Esquerda - BE:
Miguel da Câmara e Almeida Pinto - efetivo;

A mesma foi aprovada, em sufrágio secreto,
por maioria, com trinta e quatro votos a favor, um contra e uma abstenção, tendo estes
Membros ficado a fazer parte como Representantes da Assembleia Municipal, no Conselho
Municipal de Juventude.
DELIBERAÇÃO N.º 113/2017
DESIGNAÇÃO DE QUATROS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS PARA INTEGRAREM A MODALIDADE
ALARGADA DA COMISSÃO DE PROTECÇÃO
DE CRIANÇAS E JOVENS DE OEIRAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da lista apresentada pelos diversos Grupos Políticos Municipais para eleição
dos representantes deste Órgão na Modalidade Alargada da Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens de Oeiras, conforme solicitado pela referida comissão, designadamente:
Grupo Político Isaltino – Inovar Oeiras de Volta:
José Maria Godinho Montezo;
Grupo Político Independentes Oeiras Mais À
Frente:
Maria Carolina Candeias Tomé.
Partido Social Democrata:
Maria de Fátima Santos Rodrigues.
Coligação Democrática Unitária:
António Fazenda Coimbra - efetivo.
Luís Mariano Neves Almeida – suplente.
Partido Socialista:
Luísa Maria Gentil Ferreira Carrilho.
Tendo sido obtido, em escrutínio secreto, o
seguinte resultado:
José Maria Godinho Montezo, trinta e dois votos a favor;
Maria Carolina Candeias Tomé, trinta e seis
votos a favor;
Maria de Fátima Santos Rodrigues, trinta e
dois votos a favor;
Luísa Maria Gentil Ferreira Carrilho, vinte e
três votos a favor;
António Coimbra, vinte e um votos a favor.

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 22/2017 DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 4 DE DEZEMBRO DE 2017
MINUTA DE PARTE DA ATA
DELIBERAÇÃO N.º 114/2017
ADMISSÃO DA MOÇÃO – FOGOS E ORDENAMENTO FLORESTAL, APRESENTADA PELO
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DA CDU
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento do documento referido em título
e deliberou por maioria, com trinta e cinco
votos a favor, sendo dezanove do Grupo Político Municipal Isaltino – Inovar Oeiras de Volta, cinco do Partido Socialista, cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras
Mais À Frente, três da Coligação Democrática
Unitária, dois do Partido Social Democrata e
um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, e
com um voto contra do Centro Democrático
Social-Partido-Popular, admiti-lo a discussão.
DELIBERAÇÃO N.º 115/2017
MOÇÃO – FOGOS E ORDENAMENTO FLORESTAL, APRESENTADA PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DA CDU
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da Moção referida em título, a
qual foi rejeitada por maioria, com trinta e
quatro votos contra, sendo dezanove do Grupo Político Municipal Isaltino – Inovar Oeiras
de Volta, seis do Partido Socialista, cinco do
Grupo Político Municipal Independentes
Oeiras Mais À Frente, dois do Partido Social
Democrata, um do Centro Democrático Social-Partido-Popular e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, e com três votos a favor
da Coligação Democrática Unitária.
DELIBERAÇÃO N.º 116/2017
PROPOSTA C.M.O N.º 758/17 – DGDO – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS RESPEITANTE AO ANO DE 2017 A LIQUIDAR EM
2018
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A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número setecentos
e cinquenta e oito barra dezassete, a que se
refere a deliberação número dois da Reunião
da Câmara Municipal, realizada em vinte e
quatro de novembro de dois mil e dezassete,
e deliberou por unanimidade, com trinta e
sete votos a favor, sendo dezanove do Grupo
Político Isaltino – Inovar Oeiras de Volta, seis
do Partido Socialista, cinco do Grupo Político
Independentes Oeiras Mais À Frente, três da
Coligação Democrática Unitária, dois do Partido Social Democrata, um do Centro Democrático Social-Partido Popular e um do Partido
Pessoas-Animais-Natureza, aprovar a fixação
da taxa do IMI em zero vírgula oito por cento para prédios rústicos e zero vírgula trinta e
dois por cento para os prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI, para o ano de dois mil
e dezassete, a liquidar em dois mil e dezoito,
sendo que, durante o presente mandato e se
a conjuntura económica e financeira se mantiver, será tendencialmente reduzida para o
valor mínimo (zero vírgula trinta por cento).
Majoração em trinta por cento, da taxa de
IMI aplicável aos prédios urbanos degradados, considerando-se como tais os que, face
ao seu estado de conservação, não cumpram
satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens, dado que
os prédios devolutos já serão agravados em
cem por cento por força do disposto do Decreto-Lei número cento e cinquenta e nove, de
dois mil e seis, de oito de agosto;
Aplicar a dedução fixa de IMI atendendo
ao número de dependentes que compõem o
agregado familiar do proprietário a trinta e
um de dezembro, de acordo com os critérios
estabelecidos no artigo centésimo décimo
segundo-A, do Código do IMI, alterado pela
Lei número sete-A, de dois mil e dezasseis, de
trinta de março.
No domínio do apoio à reabilitação urbana,
aplicar as seguintes medidas, que densificam
os conceitos do Estatuto dos Benefícios Fiscais:
a) Para efeitos do reconhecimento e da emissão da certificação urbanística referida no
artigo quadragésimo quinto, do Estatuto dos
Benefícios Fiscais, a Câmara considera que o
volume de obras a realizar pelos proprietários não pode ser inferior a vinte por cento
do valor tributável do prédio, uma vez que se
encontra apurado pela Comissão de Avaliações, que a conservação ordinária dos imóveis
obriga a dispêndios de cerca de dois vírgula
cinco por cento do valor tributável, por ano,
sendo por conseguinte da responsabilidade
direta dos proprietários, nos termos do artigo
octogésimo nono do RJUE. A determinação
efetiva do número de anos de isenção de IMI,
variará conforme indicado no anexo junto à
proposta. As isenções de IMI e IMT nestes
termos, serão comunicadas à Autoridade Tributária no final das obras e depois de verificada a sua conclusão e reunidos os restantes
requisitos estipulados naquele preceito.
b) Nos termos dos números sete e oito, do artigo septuagésimo primeiro, do EBF conjugado com os números vinte, vinte e um e vinte
e dois do mesmo artigo e diploma conceder
isenções de IMT e IMI conforme consta do
anexo junto à proposta, a prédios, que se
localizem em ARU – Áreas de Reabilitação
Urbana, ou que estejam arrendados nos termos do artigo vigésimo sétimo, do NRAU e
que cumulativamente venham a ser reabilitados até trinta e um de dezembro de dois mil e
vinte.
c) Isentar taxas relativas a concessão de licenças de obras e de utilização de imóveis concedidas no âmbito do processo de reabilitação
de imóveis, a aferir em simultâneo com os
pedidos efetuados nos termos das alíneas a)
e b), conforme proposto pelo Órgão Executivo
do Município traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 117/2017
PROPOSTA C.M.O N.º 759/17 – DGDO – LANÇAMENTO DE DERRAMA RELATIVA AO ANO
DE 2017 A SER COBRADA EM 2018

A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número setecentos
e cinquenta e nove barra dezassete, a que se
refere a deliberação número três da Reunião
da Câmara Municipal, realizada em vinte e
quatro de novembro de dois mil e dezassete e
deliberou por unanimidade, com trinta e seis
votos a favor, sendo dezoito do Grupo Político
Isaltino – Inovar Oeiras de Volta, seis do Partido Socialista, cinco do Grupo Político Independentes Oeiras Mais À Frente, três da Coligação Democrática Unitária, dois do Partido
Social Democrata, um do Centro Democrático
Social-Partido Popular e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar o lançamento
das seguintes medidas relativas à Derrama:
a) Lançamento de uma Derrama, em um vírgula quatro por cento, sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC gerado no
Município de Oeiras, no ano de dois mil e
dezassete, para os sujeitos passivos com um
volume de negócios superior a cento e cinquenta mil euros (em vez de um vírgula cinco
por cento atuais).
b) Fixar uma Derrama, de um por cento para
as empresas, com volume de negócios entre
cento e cinquenta mil euros e um milhão de
euros, que instalem a sua sede social no Concelho de Oeiras, nos anos de dois mil e dezoito e dois mil e dezanove e que comprovem a
criação de pelo menos três postos de trabalho.
c) Isenção da Derrama para os sujeitos passivos com volume de negócios que não ultrapasse os cento e cinquenta mil euros (em
vez dos um vírgula quatro por cento atuais),
conforme proposto pelo Órgão Executivo do
Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 118/2017
PROPOSTA C.M.O N.º 760/17 – DGDO – IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE PESSOAS
SINGULARES PARA 2018
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número setecentos
e sessenta barra dezassete, a que se refere
a deliberação número quatro da Reunião
da Câmara Municipal, realizada em vinte e
quatro de novembro de dois mil e dezassete,
e deliberou por maioria, com trinta e dois
votos a favor, sendo dezoito do Grupo Político Isaltino – Inovar Oeiras de Volta, seis do
Partido Socialista, cinco do Grupo Político
Independentes Oeiras Mais À Frente, dois
do Partido Social Democrata e um do Centro
Democrático Social-Partido Popular e com
três votos contra da Coligação Democrática
Unitária, aprovar a fixação da participação
do Município de Oeiras em quatro vírgula
oito por cento do IRS dos sujeitos passivos
com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do
ano dois mil e dezassete, calculada sobre a
respetiva coleta líquida das deduções previstas no número um, do artigo septuagésimo oitavo, do CIRS, conforme proposto pelo
Órgão Executivo do Município traduzido naquela deliberação.

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 24/2017 DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2017
MINUTA DE PARTE DA ATA
DELIBERAÇÃO N.º 119/2017
MOÇÃO – REPOSIÇÃO DAS DEZ FREGUESIAS,
APRESENTADA PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO BE
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da Moção referida em título,
a qual foi rejeitada por maioria, com vinte
votos contra, sendo dezanove do Grupo Político Municipal Isaltino – Inovar Oeiras de
Volta e um do Centro Democrático Social-Partido-Popular, com dez votos a favor, sendo
seis do Partido Socialista, três da Coligação
Democrática Unitária e um do Bloco de Esquerda e com oito abstenções, sendo cinco
do Grupo Político Municipal Independentes
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Oeiras Mais À Frente, dois do Partido Social
Democrata e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza.
DELIBERAÇÃO N.º 120/2017
PROPOSTA CMO N.º 790/17 – DGDO – TAXA
MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM
PARA O ANO 2018
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número setecentos e noventa barra dezassete, a que se refere a deliberação número três da reunião da
Câmara Municipal, realizada em sete de dezembro de dois mil e dezassete, e deliberou
por unanimidade, com trinta e oito votos a
favor, sendo dezanove do Grupo Político Isaltino – Inovar Oeiras de Volta, seis do Partido
Socialista, cinco do Grupo Político Independentes Oeiras Mais À Frente, três da Coligação Democrática Unitária, dois do Partido
Social Democrata, um do Centro Democrático Social-Partido Popular, um do Bloco de
Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, fixar a Taxa Municipal de Direitos
de Passagem (TMDP), para o ano de dois mil
e dezoito, em zero vírgula vinte e cinco por
cento sobre a faturação mensal emitida pelas
empresas que oferecem redes e serviços de
comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes finais
do Município de Oeiras, conforme proposto
pelo Órgão Executivo do Município traduzido
naquela deliberação.

SESSÃO ORDINÁRIA N.º 5/2017 DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2017
MINUTA DE PARTE DA ATA
DELIBERAÇÃO N.º 121/2017
PROPOSTA C.M.O N.º 792/17 – DGDO – GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO E
MAPA DE PESSOAL PARA 2018
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número setecentos e
noventa e dois barra dezassete, a que se referem as deliberações números dois e três das
Reuniões da Câmara Municipal realizadas,
respetivamente, em sete e onze de dezembro
de dois mil e dezassete e deliberou por maioria, com vinte e sete votos a favor, sendo dezanove do Grupo Político Isaltino – Inovar Oeiras de Volta, um do Partido Socialista, quatro
do Grupo Político Independentes Oeiras Mais
À Frente, dois do Partido Social Democrata
e um do Centro Democrático Social-Partido
Popular, com quatro votos contra, sendo três
da Coligação Democrática Unitária e um do
Bloco de Esquerda, e com seis abstenções,
sendo cinco do Partido Socialista e uma do
Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar
as Opções do Plano e Orçamento para o ano
de dois mil e dezoito, bem como os Mapas de
Pessoal para dois mil e dezoito, nos termos e
condições propostos pelo Órgão Executivo do
Município.
DELIBERAÇÃO N.º 122/2017
PROPOSTA C.M.O N.º 791/17 – SIMAS – ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO
PARA O ANO DE 2018
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número setecentos e noventa e um barra dezassete, a que se
refere a deliberação número dois da Reunião
da Câmara Municipal realizada em onze de
dezembro de dois mil e dezassete e deliberou por maioria, com trinta e dois votos a
favor, sendo dezoito do Grupo Político Isaltino – Inovar Oeiras de Volta, seis do Partido
Socialista, quatro do Grupo Político Independentes Oeiras Mais À Frente, dois do Partido
Social Democrata, um do Centro Democrático Social-Partido Popular e um do Partido
Pessoas-Animais-Natureza, com quatro votos
contra, sendo três da Coligação Democrática
Unitária e um do Bloco de Esquerda, aprovar
o Orçamento e Grandes Opções do Plano para

o ano de dois mil e dezoito dos SIMAS dos
Municípios de Oeiras e Amadora, bem como
autorizar previamente a assunção de compromissos plurianuais a iniciar em dois mil e dezoito, nos termos e condições propostos pelo
Órgão Executivo do Município.

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 1/2018 DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 8 DE JANEIRO DE 2018
MINUTA DE PARTE DA ATA
DELIBERAÇÃO N.º 1/2018
ADMISSÃO DA MOÇÃO – RECOLHA DE RESÍDUOS, APRESENTADA PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DA CDU
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento do documento referido em título e deliberou por unanimidade, com trinta
e um votos a favor, sendo quinze do Grupo
Político Municipal Isaltino – Inovar Oeiras
de Volta, cinco do Partido Socialista, quatro
do Grupo Político Municipal Independentes
Oeiras Mais À Frente, três da Coligação Democrática Unitária, dois do Partido Social
Democrata, um do Bloco de Esquerda e um
do Partido Pessoas-Animais-Natureza, admiti-lo a discussão.
DELIBERAÇÃO N.º 2/2018
ADMISSÃO DA MOÇÃO – POR UM PASSE SOCIAL INTERMODAL, QUE INTEGRE TODOS
OS OPERADORES E DIVERSAS CARREIRAS
EM TODA A ÁREA METROPOLITANA DE
LISBOA, APRESENTADA PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DA CDU
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento do documento referido em título
e deliberou por unanimidade, com trinta e um
votos a favor, sendo quinze do Grupo Político
Municipal Isaltino – Inovar Oeiras de Volta,
cinco do Partido Socialista, quatro do Grupo
Político Municipal Independentes Oeiras Mais
À Frente, três da Coligação Democrática Unitária, dois do Partido Social Democrata, um do
Bloco de Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, admiti-lo a discussão.
DELIBERAÇÃO N.º 3/2018
MOÇÃO – RECOLHA DE RESÍDUOS, APRESENTADA PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DA CDU
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da Moção referida em título tendo
a mesma sido rejeitada por maioria, com dezanove votos contra, sendo dezasseis do Grupo
Político Municipal Isaltino – Inovar Oeiras de
Volta, dois do Partido Social Democrata e um
do Centro Democrático Social-Partido Popular, com onze votos a favor, sendo seis do Partido Socialista, três da Coligação Democrática
Unitária, um do Bloco de Esquerda e um do
Partido Pessoas-Animais-Natureza e com quatro abstenções do Grupo Político Municipal
Independentes Oeiras Mais À Frente.
DELIBERAÇÃO N.º 4/2018
MOÇÃO – POR UM PASSE SOCIAL INTERMODAL, QUE INTEGRE TODOS OS OPERADORES
E DIVERSAS CARREIRAS EM TODA A ÁREA
METROPOLITANA DE LISBOA, APRESENTADA PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DA
CDU
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da Moção referida em título e
deliberou por unanimidade, com trinta e sete
votos a favor, sendo dezoito do Grupo Político
Municipal Isaltino – Inovar Oeiras de Volta,
seis do Partido Socialista, cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À
Frente, três da Coligação Democrática Unitária, dois do Partido Social Democrata, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular,
um do Bloco de Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, manifestar o apoio à
existência de um passe social intermodal que
inclua todos os operadores e abranja todas as
carreiras na Área Metropolitana de Lisboa,

pelas vantagens do ponto de vista social, ambiental e para a mobilidade das populações do
Concelho e de toda a AML, esta Moção será
enviada à Excelentíssima Comissão Executiva
da Área Metropolitana de Lisboa.
DELIBERAÇÃO N.º 5/2018
ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DAS UNIÕES
DE FREGUESIAS E JUNTAS DE FREGUESIA DO
CONCELHO DE OEIRAS NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OEIRAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta verbal apresentada
pelo Grupo Político Municipal Isaltino - Inovar Oeiras de Volta, referente ao assunto em
título, e deliberou, por maioria, em sufrágio
secreto, com vinte e oito votos a favor, um contra e seis votos brancos, eleger o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Porto Salvo,
Senhor Dinis Penela Antunes, como Representante das Uniões de Freguesia e Juntas de
Freguesia do Concelho de Oeiras no Conselho
Municipal de Educação de Oeiras.
DELIBERAÇÃO N.º 6/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 770/17 – GP – ALIENAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
OEIRAS NA EMPRESA ISQ – CENTRO DE INOVAÇÃO EMPRESARIAL, S.A.
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número setecentos
e setenta barra dezassete, a que se refere a
deliberação número trinta e seis da Reunião
da Câmara Municipal realizada em seis de
dezembro de dois mil e dezassete e deliberou
por unanimidade, com trinta e seis votos a
favor, sendo dezoito do Grupo Político Municipal Isaltino – Inovar Oeiras de Volta, cinco
do Partido Socialista, cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À
Frente, três da Coligação Democrática Unitária, dois do Partido Social Democrata, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular,
um do Bloco de Esquerda e um do Partido
Pessoas-Animais-Natureza, aprovar a alienação da participação detida pelo Município de
Oeiras na empresa “ISQ – Centro de Inovação
Empresarial, Sociedade Anónima”, a favor do
“Instituto da Soldadura e Qualidade”, pelo
valor nominal de oito mil duzentos e cinquenta euros, conforme proposto pelo Órgão
Executivo do Município, traduzido naquela
deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 7/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 836/17 - DASSJ – PROCESSO DAS JUNTAS DAS UNIÕES DAS FREGUESIAS E DE FREGUESIAS RELATIVO AO
FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE
INFÂNCIA – ACERTOS 3.º TRIMESTRE DE 2017
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número oitocentos e
trinta e seis barra dezassete, a que se refere
a deliberação número cinquenta da Reunião
da Câmara Municipal, realizada em doze de
dezembro de dois mil e dezassete e deliberou
por unanimidade, com trinta e quatro votos
a favor, sendo dezassete do Grupo Político
Municipal Isaltino – Inovar Oeiras de Volta,
cinco do Partido Socialista, cinco do Grupo
Político Municipal Independentes Oeiras
Mais À Frente, três da Coligação Democrática Unitária, um do Partido Social Democrata, um do Centro Democrático Social-Partido
Popular, um do Bloco de Esquerda e um do
Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar a
atribuição da comparticipação financeira às
seguintes Juntas de Freguesia das Uniões de
Freguesia, uma vez que há valores em défice
face ao montante atribuído para o terceiro
trimestre de dois mil e dezassete (deliberação número oitenta e quatro, de dois mil e
dezassete, da Assembleia Municipal de Oeiras à proposta de deliberação número quatrocentos e sessenta e quatro, de dois mil e
dezassete, da Câmara Municipal de Oeiras):
Junta de Freguesia das Uniões de Freguesia
e Freguesias/valor:
Junta de Freguesia da União das Freguesias
de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/

Dafundo/ duzentos e cinquenta e dois euros
e vinte e quatro cêntimos.
Junta de Freguesia da União das Freguesias
de Carnaxide e de Queijas / cinco mil duzentos e um euros e setenta e um cêntimos.
Total / cinco mil quatrocentos e cinquenta e
três euros e noventa e cinco cêntimos.
A devolução dos seguintes montantes pelas
Juntas de Freguesia das Uniões de Freguesia
e Freguesia, sendo que este deverá ser deduzido na próxima transferência a efetuar pelo
Município, por forma a fazer face aos acertos
do terceiro trimestre de dois mil e dezassete:
Junta de Freguesia das Uniões de Freguesia e
Freguesias/valor:
Junta de Freguesia da União das Freguesias
de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias /dois mil quatrocentos e vinte
euros e noventa e três cêntimos.
Junta de Freguesia de Porto Salvo / três mil
novecentos euros e vinte e oito cêntimos.
Total / seis mil trezentos e vinte e um euros e
vinte e um cêntimos, conforme proposto pelo
Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
EM 27 DE SETEMBRO DE 2017
ATA NÚMERO DEZOITO/DOIS MIL
E DEZASSETE
RESUMO (CONTINUAÇÃO)
Proposta n.º 698/17 - GAF - Transferência de
verba relativa ao acordo de execução nº 104/15,
Junta de Freguesia da União das Freguesias
de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo - Relatório do 3º bimestre 2017:
Deliberado aprovar a transferência de dezoito mil quatrocentos e catorze euros e setenta
e um cêntimos - dezassete mil quinhentos e
setenta e oito euros e vinte cêntimos em despesa capital e oitocentos e trinta e seis euros e cinquenta e um cêntimos em despesa
corrente inerentes ao protocolo em epígrafe
- para a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo, correspondente ao somatório
das verbas para a remuneração das ações
concretizadas durante o terceiro bimestre
de dois mil e dezassete, no âmbito do Acordo
de Execução de Delegação de Competências
número cento e quatro, de dois mil e quinze,
assinado entre a Câmara Municipal de Oeiras
e aquela Autarquia.
Proposta n.º 699/17 - GAF - Transferência de
verba relativa ao contrato interadministrativo
n.º 95/15, Junta de Freguesia de Porto Salvo Relatório do 3º bimestre 2017:
Deliberado aprovar a transferência de três mil
quatrocentos e trinta e sete euros e dez cêntimos correspondente ao pagamento da importância ainda em falta resultante da diferença
entre o somatório das despesas efetuadas terceiro bimestre no valor global de seis mil quinhentos e oito euros e noventa e um cêntimos
em despesas correntes e no qual se encontra
incluídos trezentos e nove euros e noventa e
cinco cêntimo a deduzir as importâncias já pagas e transferidas para a Junta de Freguesia
referente aos vencimentos dos trabalhadores
no valor de três mil e setenta e um euros e oitenta e um cêntimos em resultado da remuneração das ações concretizadas no decorrer do
terceiro bimestre, no âmbito do Contrato Interadministrativo número noventa e cinco, de
dois mil e quinze outorgado entre o Município
e a suprarreferida Autarquia.
Proposta n.º 700/17 - DGF - 7.ª Revisão Orçamental e 7.ª Revisão às Grandes Opções do
Plano de 2017:
Deliberado aprovar a Sétima Revisão Orça-
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mental e Sétima Revisão às Grandes Opções
do Plano de dois mil e dezassete e submeter
as mesmas à deliberação da Assembleia Municipal.
Proposta n.º 701/17 - GAF - Transferência
de verba relativa ao acordo de execução
nº102/15, Junta de Freguesia da União das
Freguesias de Carnaxide e Queijas - Relatório do 3º bimestre de 2017 - Retificação das
Propostas de Deliberação n.ºs 511 e 575/17:
Deliberado aprovar a retificação das propostas de deliberação número quinhentos e
onze, de dois mil e dezassete e número quinhentos e setenta e cinco, de dois mil e dezassete, referente à transferência de verba para
a Junta de Freguesia acima mencionada.
Proposta n.º 702/17 - DP - Alteração ao alvará de loteamento 23/88, localizado na Rua
Luís de Camões, em Santo Amaro de Oeiras,
solicitado por Gonçalo Miguel Fernandes de
Carvalho:
Deliberado aprovar a alteração ao alvará de
loteamento número vinte e três, de mil novecentos e oitenta e oito, solicitado por Gonçalo
Miguel Fernandes de Carvalho, na qualidade
de proprietário do lote dez, do alvará de loteamento vinte e três, de oitenta e oito, localizado na Rua Luís de Camões, em Santo
Amaro, União das Freguesias de Oeiras e São
Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias.
Proposta n.º 703/17 - DGP - Celebração de
Contrato de Direito de Superfície com o
Agrupamento de Escuteiros 774 de Queijas:
Deliberado aprovar a celebração de Contrato
de Direito de Superfície com o Agrupamento
de Escuteiros Setecentos e Setenta e Quatro
de Queijas.
Proposta n.º 704/17 - DVM - Retificação da
Proposta de Deliberação n.º 160/17 - Cedência em regime de comodato de viatura automóvel e de atribuição de apoio financeiro à
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntário do Dafundo:
Deliberado aprovar a atribuição do montante
de mil seiscentos e cinquenta euros e sessenta e nove cêntimos relativo ao subsídio atribuído à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntário do Dafundo e a consequente
retificação da proposta de deliberação número cento e sessenta, de dois mil e dezassete
relativa à cedência, em regime de comodato, de viatura automóvel e de atribuição de
apoio financeiro concedido à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Dafundo no valor de sete mil cento e setenta e
seis euros e noventa e cinco cêntimos é feito o
aditamento àquela proposta de deliberação,
uma vez que o valor referido não incluía o
IVA de vinte e três por cento.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
EM 11 DE OUTUBRO DE 2017
ATA NÚMERO DEZANOVE/DOIS MIL
E DEZASSETE
RESUMO
Proposta n.º 529/17 - DGP - Adjudicação do
contrato de concessão de exploração de parte
delimitada do Mercado Municipal de Oeiras
à Clube Hotéis de Portugal:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 578/17 - DGPH - Decisão final
do procedimento administrativo de despejo
dos arrendatários Sandra Maria dos Santos
Martins e Paulo Cristiano Carvalho Santos,
relativo ao fogo sito na Rua Tiago de Almeida, n.º 12, 1º A, B.º Alto dos Barronhos, em
Carnaxide:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 579/17 - DGPH- Decisão final do

procedimento administrativo de despejo dos
arrendatários José Manuel de Melo Trindade e
Maria do Anjo Cabrita Sengo, relativo ao fogo
sito na Rua Dr. Oliveira Martins, n.º 38, Piso 1D,
no B.º Moinho das Rolas, em Porto Salvo:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 591/17 - DGPH - Decisão final do
procedimento administrativo de despejo dos
arrendatários António Lima Oliveira e Gracinda Jesus Santos Oliveira relativo ao fogo
sito na Rua Ferreira Lapa, n.º 4, 2.º Dt.º, B.º
Páteo dos Cavaleiros:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 598/17 - DGPH - Decisão final do
procedimento administrativo de despejo da
arrendatária Maria do Rosário Anjo Martins,
relativo ao fogo sito na Rua Sidónio Pais, nº 1,
1º Esq.º, B.º do Pombal, em Oeiras:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 636/17 - GP - Alienação da fração
correspondente ao n.º 19, da Rua 1.º de Maio
a favor da Associação de Moradores do Bairro
25 de Abril, em Linda-a-Velha
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 708/17- SIMAS - 2.ª Revisão Orçamental 2017 - Modificações no Orçamento
da receita e da despesa:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 709/17 - SIMAS - P.º 392/
DCP/2017 - Autorização genérica para a celebração de contratos de aquisição de serviços,
com dispensa do parecer prévio vinculativo,
no âmbito dos SIMAS - 2º semestre:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 710/17 - SIMAS - Fornecimento
de Energia Elétrica em Baixa Tensão Normal
(BTN), Baixa Tensão Especial (BTE) e Média
Tensão (MT) para o edificado dos SIMAS dos
Municípios de Oeiras e Amadora, para o período de 1 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020 - Adjudicação de procedimento
ao abrigo do Acordo Quadro celebrado pela
ESPAP - Entidade de Serviços Partilhados da
Administração Pública, I. P. [AQ-ELE 2015 Lote 8 agregado (BTN, BTE e MT)]:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 711/17 - SIMAS - Procedimento
por concurso público com publicidade internacional para o fornecimento contínuo de
combustíveis líquidos e serviços acessórios
através de cartões magnéticos para a frota
automóvel dos SIMAS de Oeiras e Amadora
- Adjudicação:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 712/17 – SIMAS - Abertura de
procedimento por concurso público para
prestação de serviços para os circuitos de dados e internet:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 713/17 - SIMAS - Empreitada destinada à remodelação da rede de saneamento
na Avenida Florêncio dos Santos e ruas adjacentes, em Caxias - Oeiras - Aprovação da
minuta do contrato:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 714/17 – DMA - Eliminação de
documentos produzidos pela Divisão de Gestão Patrimonial:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
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Proposta n.º 715/17 - DMA - Eliminação de
documentos produzidos pela Divisão de Modernização Administrativa:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 716/17 - DPHCT - Atribuição de
comparticipação financeira à Universidade
Lusófona de Humanidades e Tecnologias
(COFAC - Cooperativa de Formação e Animação Cultural, CRL):
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 717/17-DPHCT - Doação de CD
pela Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2017
ATA NÚMERO VINTE/DOIS MIL
E DEZASSETE
RESUMO
Marcação de reunião extraordinária:
Deliberado marcar uma reunião extraordinária para o próximo dia trinta de outubro,
pelas nove horas.
Proposta n.º 710/17 - SIMAS - Fornecimento
de energia elétrica em Baixa Tensão Normal
(BTN), Baixa Tensão Especial (BTE) e Média
Tensão (BNNN) para o edificado dos SIMAS
dos Municípios de Oeiras e Amadora, para o
período de 1 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020 - Adjudicação de procedimento ao
abrigo do Acordo Quadro celebrado pela ESPAP - Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P. [AQ-ELE 2015 - Lote
8 agregado (BTN, BTE e MT)]:
Deliberado ratificar a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Oeiras e Amadora, da reunião
datada de vinte e cinco de setembro de dois
mil e dezassete, na qual aprovou ao abrigo do
Acordo Quadro celebrado pela ESPAP - Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P. [AQ-ELE dois mil e quinze
- Lote oito Agregado (BTN, BTE e MT), a adjudicação do fornecimento de energia elétrica em Baixa Tensão Normal (BTN), Baixa
Tensão Especial (BTE) e Média Tensão (MT)
para o edificado dos SIMAS dos Municípios
de Oeiras e Amadora, para o período de um
de janeiro de dois mil e dezoito a trinta e um
de dezembro de dois mil e vinte, à empresa
EDP Comercial - Comercialização de Energia,
Sociedade Anónima, pelo valor de um milhão
seiscentos e vinte mil seiscentos e quinze euros e dezassete cêntimos, acrescido de IVA.
Proposta n.º 711/17 - SIMAS - Procedimento
por concurso público com publicidade internacional para o fornecimento contínuo de
combustíveis líquidos e serviços acessórios
através de cartões magnéticos para a frota
automóvel dos Simas de Oeiras e Amadora Adjudicação:
Deliberado ratificar a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião datada de vinte e
cinco de setembro de dois mil e dezassete,
na qual aprovou a adjudicação do procedimento por concurso público com publicidade
internacional para o fornecimento contínuo
de combustíveis líquidos, através de cartões
magnéticos, para o abastecimento da frota
automóvel dos SIMAS de Oeiras e Amadora.
Proposta n.º 712/17 - SIMAS - Abertura de procedimento por concurso público para prestação de serviços para os Circuitos de Dados e
Internet:
Deliberado ratificar a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Oeiras e Amadora, da reunião datada de vinte e cinco de setembro de

dois mil e dezassete, na qual aprovou a abertura do procedimento, por concurso público,
para a prestação de serviços destinados aos
Circuitos de Dados e Internet.
Proposta n.º 713/17 - SIMAS - Empreitada destinada à remodelação da rede de saneamento
na Avenida Florêncio dos Santos e ruas adjacentes, em Caxias - Oeiras - Aprovação da
minuta do contrato:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de
Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da
reunião datada de vinte e cinco de setembro de
dois mil e dezassete, na qual aprovou a minuta
do contrato referente à empreitada destinada à
remodelação da rede de saneamento na Avenida Florêncio dos Santos e ruas adjacentes, em
Caxias, no Concelho de Oeiras.
Proposta n.º 718/17 - GP - Autorização para fixação de 8 Vereadores a tempo inteiro:
Deliberado aprovar a existência de oito
Vereadores em regime de permanência, os
quais incluem os três Vereadores previstos
de modo a garantir uma administração autárquica mais eficaz, através da distribuição
adequada de funções a todos os Vereadores
eleitos, em regime de tempo inteiro ou de
meio tempo.
Proposta n.º 719/17 - DMA - Alteração do calendário das reuniões ordinárias da Câmara
Municipal para os meses de novembro e dezembro do ano de 2017:
Deliberado aprovar a alteração da proposta
de deliberação número oitocentos e dezasseis, de dois mil e dezasseis, alterando as
datas das reuniões ordinárias da Câmara Municipal que estavam agendadas para os dias
quinze e vinte e nove de novembro e treze de
dezembro, para:
- Oito de novembro;
- Vinte e dois de novembro - reunião pública e
- Seis de dezembro- reunião pública.
Proposta n.º 720/17 - DMA - Aprovação dos textos das propostas de deliberação em minuta:
Deliberado aprovar que as atas deste Órgão
sejam assinadas pela Chefe da Divisão de
Modernização Administrativa, bem como,
aprovar em minuta todas as propostas que
sejam presentes às reuniões do Executivo durante o presente mandato.
Proposta n.º 721/17 - DRH- Concessão de medalhas a Bombeiros da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos:
Deliberado aprovar a concessão de Medalhas
Municipais de Bons Serviços aos elementos
do Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paço
de Arcos, infraidentificados, considerados
dignos desta distinção por se distinguirem
exemplar e notoriamente nos serviços prestados ao Município:
- Medalha Municipal de Bons Serviços - (Grau
Cobre): Ana Filipa Rodrigues Lobo - Bombeiro de terceira classe;
- Medalha Municipal de Bons Serviços - (Grau
Prata):
- Nuno Filipe de Sousa Oliveira - Oficial Bombeiro de segunda classe
- Carlos Alberto Lourenço Machado – Subchefe e
- Tiago João Candeias dos Santos - Bombeiro
de segunda classe
Proposta n.º 722/17 - DRH - Delegação de competências do Órgão Executivo - Câmara Municipal no Presidente da Câmara Municipal:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2017
ATA NÚMERO VINTE E UM/DOIS MIL
E DEZASSETE

SUPLEMENTO

DELIBERAÇÕES E REGULAMENTOS

RESUMO
Proposta n.º 636/17 - GP - Alienação da fração
correspondente ao n.º 19, da Rua 1.º de Maio
a favor da Associação de Moradores do Bairro
25 de Abril, em Linda-a-Velha:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 708/17- SIMAS - 2.ª Revisão Orçamental 2017 - Modificações no Orçamento
da receita e da despesa:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião datada de onze de setembro
de dois mil e dezassete, na qual aprovou a
segunda Revisão Orçamental de dois mil e
dezassete dos Serviços Intermunicipalizados
de Água e Saneamento dos Municípios de
Oeiras e Amadora, bem como, a sua remessa
à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 709/17 - SIMAS - P.º 392/
DCP/2017 - Autorização genérica para a celebração de contratos de aquisição de serviços,
com dispensa do parecer prévio vinculativo,
no âmbito dos SIMAS - 2º semestre:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião datada de onze de setembro
de dois mil e dezassete, na qual aprovou a
emissão de uma autorização genérica para os
SIMAS, através de deliberação do Conselho
de Administração ou de decisões dos seus
administradores e do diretor delegado, no
âmbito das delegações de competências existentes, procederem à celebração e renovação
de contratos de aquisição de serviços, com
dispensa do parecer prévio vinculativo.
Proposta n.º 714/17 - DMA - Eliminação de
documentos produzidos pela Divisão de Gestão Patrimonial:
Deliberado aprovar a eliminação de documentos produzidos pela DGP.
Proposta n.º 715/17 - DMA - Eliminação de
documentos produzidos pela Divisão de Modernização Administrativa:
Deliberado aprovar a eliminação dos documentos produzidos pela DMA.
Proposta n.º 722/17 - DRH - Delegação de competências do Órgão Executivo - Câmara Municipal no Presidente da Câmara Municipal:
Deliberado aprovar a delegação no Presidente, com faculdade de subdelegação nos Vereadores, com exceção daquelas que sejam indelegáveis por lei, as competências atribuídas
pela lei à Câmara Municipal.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
EM 8 DE NOVEMBRO DE 2017
ATA NÚMERO VINTE E DOIS/DOIS MIL E DEZASSETE
RESUMO
Proposta n.º 529/17 - DGP - Adjudicação do
contrato de concessão de exploração de parte
delimitada do Mercado Municipal de Oeiras
à Clube Hotéis de Portugal:
Esta proposta, por decisão do Senhor Presidente que mereceu a concordância da Câmara, foi retirada da agenda.
Proposta n.º 578/17 - DGPH - Decisão final
do procedimento administrativo de despejo
dos arrendatários Sandra Maria dos Santos
Martins e Paulo Cristiano Carvalho Santos,
relativo ao fogo sito na Rua Tiago de Almeida, n.º 12, 1º A, B.º do Alto dos Barronhos, em
Carnaxide:
Deliberado aprovar a decisão final do procedimento administrativo de despejo dos arrendatários Sandra Maria dos Santos Martins e
Paulo Cristiano Carvalho Santos, relativo ao

fogo sito na Rua Tiago de Almeida, número
doze, primeiro A, Bairro do Alto dos Barronhos, em Carnaxide.
Proposta n.º 579/17 - DGPH - Decisão final do
procedimento administrativo de despejo dos
arrendatários José Manuel de Melo Trindade
e Maria do Anjo Cabrita Sengo, relativo ao
fogo sito na Rua Dr. Oliveira Martins, n.º 38,
Piso 1D, no B.º do Moinho das Rolas, em Porto
Salvo:
Deliberado aprovar a decisão final do procedimento administrativo de despejo dos arrendatários José Manuel de Melo Trindade e
Maria do Anjo Cabrita Sengo, relativo ao fogo
sito na Rua Doutor Oliveira Martins, número
trinta e oito, Piso um D, no Bairro do Moinho
das Rolas, em Porto Salvo.
Proposta n.º 591/17 - DGPH - Decisão final do
procedimento administrativo de despejo dos
arrendatários António Lima Oliveira e Gracinda Jesus Santos Oliveira, relativo ao fogo
sito na Rua Ferreira Lapa, n.º 4, 2.º Dt.º, B.º
Páteo dos Cavaleiros:
Deliberado aprovar a decisão final do procedimento administrativo de despejo dos arrendatários António Lima Oliveira e Gracinda
Jesus Santos Oliveira, relativo ao fogo sito na
Rua Ferreira Lapa, número quatro, segundo
direito, Bairro Páteo dos Cavaleiros.
Proposta n.º 598/17 - DGPH - Decisão final do
procedimento administrativo de despejo da
arrendatária Maria do Rosário Anjo Martins,
relativo ao fogo sito na Rua Sidónio Pais, nº 1,
1º Esq.º, B.º do Pombal, em Oeiras:
Deliberado aprovar a decisão final do procedimento administrativo de despejo da arrendatária Maria do Rosário Anjo Martins, relativo ao fogo sito na Rua Sidónio Pais, número
um, primeiro esquerdo, Bairro do Pombal.
Proposta n.º 636/17 - GP - Alienação da fração
correspondente ao N.º 19, da Rua 1.º de Maio
a favor da Associação de Moradores do Bairro
25 de Abril, em Linda-a-Velha:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 716/17 - DPHCT - Atribuição de
comparticipação financeira à Universidade
Lusófona de Humanidades e Tecnologias
(COFAC - Cooperativa de Formação e Animação Cultural, CRL):
Deliberado aprovar o pagamento do montante de três mil euros, à Cooperativa de Formação e Animação Cultural, CRL - Universidade
Lusófona de Humanidades e Tecnologias.
Proposta n.º 717/17 - DPHCT - Doação de CD
pela Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras:
Deliberado aprovar a aceitação de trezentos
CD doados pela Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras.
Proposta n.º 723/17 - GP - Relatório Semestral
de Execução Orçamental - 1º semestre 2017,
da “Oeiras Viva - Gestão de Equipamentos
Culturais e Desportivos, E.M.”:
A Câmara tomou conhecimento do Relatório
Semestral de Execução Orçamental - primeiro semestre de dois mil e dezassete, da “Oeiras Viva - Gestão de Equipamentos Culturais
e Desportivos, E.M.”, bem como, a sua remessa à Assembleia Municipal também para tomada de conhecimento.
Proposta n.º 724/17 - GP - Relatório de Execução Orçamental - 2º trimestre 2017, da "Oeiras Viva - Gestão de Equipamentos Culturais
e Desportivos, E.M.”:
A Câmara tomou conhecimento do Relatório
Trimestral de Execução Orçamental da “Oeiras Viva - Gestão de Equipamentos Culturais
e Desportivos, E.M.”, relativos ao segundo trimestre de dois mil e dezassete, assim como,
o seu envio à Assembleia Municipal também
para tomada de conhecimento.

Proposta n.º 725/17 - GP - Relatório de Execução Orçamental - 3º trimestre 2017, da “Oeiras Viva - Gestão de Equipamentos Culturais
e Desportivos, E.M.”:
Câmara tomou conhecimento, do Relatório
Trimestral de Execução Orçamental da “Oeiras Viva - Gestão de Equipamentos Culturais
e Desportivos, E.M.”, relativos ao terceiro
trimestre de dois mil e dezassete, bem como,
a sua remessa à Assembleia Municipal para
tomada de conhecimento.
Proposta n.º 726/17 - DGF - 13ª alteração às
Grandes Opções do Plano e 13ª. Alteração
Orçamental:
Deliberado aprovar a décima terceira alteração às Grandes Opções do Plano e décima terceira alteração Orçamental da Despesa, no
valor de duzentos mil seiscentos e cinquenta
e cinco euros e vinte e nove cêntimos.
Proposta n.º 727/17 - DP - Alteração ao alvará
de loteamento n.º 8/92, localizado na Avª. dos
Cavaleiros, na Outurela/Portela, requerido
por RAFIK - Comunicação e Imagem, Unipessoal, Lda.:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 728/17 - DRH - Processo disciplinar n.º14/2017, instaurado ao trabalhador
Euclides Monteiro Pires:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 729/17 – DRH - Processo disciplinar n.º 24/17, instaurado ao trabalhador Rui
Filipe da Costa Matos:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 730/17 - DRH - Preenchimento
de 7 postos de trabalho de Assistente Operacional na área de Ação Educativa, com recurso às reservas de recrutamento do Município
previamente constituída - Relação jurídica
de emprego na modalidade de contrato de
trabalho por tempo indeterminado:
Deliberado aprovar o recurso às reservas de
recrutamento de Assistente Operacional na
área de Ação Educativa do Município de Oeiras, para preenchimento de sete postos de trabalho, com vista à constituição de relação jurídica de emprego por tempo indeterminado.
Proposta n.º 731/17 - DRH - Preenchimento de
2 postos de trabalho de Assistente Operacional na área de Ação Educativa, com recurso
às reservas de recrutamento do Município
previamente constituídas - Relação jurídica
de emprego na modalidade de contrato de
trabalho a termo resolutivo incerto:
Deliberado aprovar o recurso às reservas
de recrutamento de Assistente Operacional
na área de Ação Educativa do Município de
Oeiras, para preenchimento de dois postos de
trabalho, com vista à constituição de relação
jurídica de emprego a termo resolutivo incerto, pelo período necessário para substituição
de colaboradores ausentes por tempo indeterminável.
Proposta n.º 732/17 - DRH - Preenchimento
de 3 postos de trabalho de Assistente Técnico
na área de Ação Educativa, com recurso às
reservas de recrutamento do Município previamente constituídas - Relação jurídica de
emprego na modalidade de contrato de trabalho a termo resolutivo certo:
Deliberado aprovar o recurso às reservas de
recrutamento de Assistente Técnico na área
de Ação Educativa do Município de Oeiras,
para preenchimento de três postos de trabalho, com vista à constituição de relação jurídica de emprego a termo resolutivo certo por
doze meses (com possibilidade de renovação
até ao máximo de duas renovações, cuja duração máxima não pode ultrapassar três anos
e desde que vigore o referido Contrato Interadministrativo).

Proposta n.º 733/17 - DRH - Preenchimento de
5 postos de trabalho de Assistente Operacional na área de Ação Educativa, com recurso
às reservas de recrutamento do Município, de
contrato de trabalho a termo resolutivo certo
– Educação pré-escolar e Necessidades Educativas Especiais:
Deliberado aprovar o recurso às reservas de
recrutamento de Assistentes Operacionais na
área de Ação Educativa, para preenchimento
de cinco postos de trabalho, com vista à constituição de relação jurídica de emprego a
termo resolutivo certo para satisfação de necessidades permanentes dos serviços, reforçando o número de assistentes operacionais
na educação pré-escolar e nas escolas com
crianças e jovens com necessidades educativas especiais (em todos os ciclos de ensino,
incluindo o pré-escolar).
Proposta n.º 734/17 - GP - Nomeação de vogal
do Conselho de Administração dos SIMAS
dos Municípios de Oeiras e Amadora:
Deliberado nomear como Vogal do Conselho
de Administração do SIMAS dos Municípios
de Oeiras e Amadora o Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Oeiras, doutor Isaltino
Afonso de Morais.
Proposta n.º 735/17 - GP - Designação de representante do Município na Assembleia
Intermunicipal da AMTRES - Associação de
Municípios de Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra
para o Tratamento de Resíduos Sólidos”:
Deliberado designar, como representantes do
acionista Município de Oeiras na Assembleia
Intermunicipal da “AMTRES - Associação de
Municípios de Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra
para o Tratamento de Resíduos Sólidos”, os
Senhores Vereadores:
- Doutora Joana Micaela Salvador Baptista e
Doutor Nuno Ricardo de Almeida Neto.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
EM 22 DE NOVEMBRO DE 2017
ATA NÚMERO VINTE E TRÊS/DOIS MIL E
DEZASSETE
RESUMO
Proposta n.º 636/17 - GP - Alienação da fração
correspondente ao n.º 19, da Rua 1.º de Maio,
a favor da Associação de Moradores do B.º 25
de Abril, em Linda-a-Velha:
Deliberado aprovar a venda a favor da Associação de Moradores do Bairro Vinte e Cinco
de Abril da fração correspondente ao número
dezanove, da Rua Primeiro de Maio, sita no
Bairro Vinte e Cinco de Abril, em Linda-a-Velha.
Proposta n.º 727/17 - DP - Alteração ao alvará
de loteamento n.º 8/92, localizado na Avª. dos
Cavaleiros, na Outurela/Portela, requerido
por Rafik - Comunicação e Imagem, Unipessoal, Lda.:
Deliberado aprovar a alteração ao alvará de
loteamento número oito, de mil novecentos e
noventa e dois, localizado na Avenida dos Cavaleiros, na Outurela/Portela, requerido por
Rafik - Comunicação e Imagem, Unipessoal,
Limitada.
Proposta n.º 728/17 - DRH - Processo disciplinar n.º14/17, instaurado ao trabalhador Euclides Monteiro Pires:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 729/17 - DRH - Processo disciplinar n.º 24/17, instaurado ao trabalhador Rui
Filipe da Costa Matos:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 736/17 - DGF - Fundo de Maneio
- Aditamento à Proposta de Deliberação n.º
27/17 - Referente aos meses de novembro e
dezembro de 2017:
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Deliberado aprovar o aditamento à Proposta
de Deliberação número vinte e sete, de dois
mil e dezassete, referente a Fundos de Maneio para os meses de novembro e dezembro.
Proposta n.º 737/17 - GP - Relatório Trimestral
de Execução Orçamental - 3º trimestre de
2017, da “Municípia - Empresa de Cartografia
e Sistemas de Informação, E.M., S.A.”:
A Câmara tomou conhecimento do Relatório
Trimestral de Execução Orçamental, terceiro
trimestre de dois mil e dezassete, da empresa
“Municípia - Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, Empresa Municipal, Sociedade Anónima”, assim como, a submissão
à Assembleia Municipal, também para conhecimento.
Proposta n.º 738/17 - GP - Atribuição de subsídio ao Centro de Cultura e Desporto - Organização Social dos Trabalhadores da CMO e
dos SIMAS, no âmbito do Convívio de Natal
de 2017:
Deliberado aprovar, a atribuição de uma comparticipação financeira de cinco mil euros, a
favor do Centro de Cultura e Desporto - Organização Social dos Trabalhadores da CMO
e dos SIMAS, para apoio à oferta de lanche
no âmbito do Convívio de Natal de dois mil
e dezassete.
Proposta n.º 739/17 - Atribuição de comparticipação financeira à Paróquia Nossa Senhora
da Conceição da Outurela para as Festas de
Santa Catarina:
Deliberado aprovar, a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor de mil e
duzentos euros, a favor da Paróquia Nossa Senhora da Conceição da Outurela, para apoio à
realização das Festas de Santa Catarina.
Proposta n.º 740/17 - DRH - Abertura de
procedimentos concursais com vista à constituição de reservas de recrutamento para a
carreira de Assistente Operacional nas áreas
de Eletricista, Pintor e Pedreiro - Relação jurídica de emprego público na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado:
Deliberado aprovar a abertura de procedimentos concursais para a constituição de
reservas, com vista ao preenchimento dos
postos de trabalho que se venham a revelar
necessários, para a carreira e categoria de Assistente Operacional, nas áreas de Eletricista,
Pintor e Pedreiro, na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado.
Proposta n.º 741/17 - GP - Plano de Atividades
e Orçamento para 2018/2019, com parecer do
Fiscal Único da Parques Tejo - Parqueamentos de Oeiras, E..M., S.A.:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 742/17 - GP - Relatório do 1º semestre de 2017, da “Parques Tejo - Parqueamentos de Oeiras, E.M., S.A.”:
A Câmara tomou conhecimento do Relatório
Semestral de Execução Orçamental, primeiro
semestre de dois mil e dezassete, da “Parques
Tejo - Parqueamentos de Oeiras, E.M.”, assim
como, submeter à Assembleia Municipal de
Oeiras, para tomada de conhecimento.
Proposta n.º 743/17 - DPHCT - Isenção do pagamento do preço pela utilização temporária
da Livraria-Galeria Municipal Verney para
apresentação do livro “Cartas de Amigo e Mal
Viver”, de Manuel Rodas:
Deliberado aprovar, a isenção de pagamento
ao Senhor Manuel Rodas, do preço de trinta
e dois euros e quatro cêntimos, pela utilização temporária da sala do terceiro piso da
Livraria-Galeria Verney, para apresentação
do livro “Cartas de Amigo e Mal Viver”, da
sua autoria, no dia sete de dezembro, pelas
dezoito horas e trinta minutos.

Proposta n.º 744/17 - SIMAS - Procedimento
por concurso público com publicidade internacional para aquisição de uma viatura pesada de 19 toneladas, com superestrutura de
limpeza/desobstrução de esgotos, com sistema
de reciclagem, para os SIMAS dos Municípios
de Oeiras e Amadora - Adjudicação:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados
de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora,
da reunião datada de treze de novembro de
dois mil e dezassete, na qual aprovou a adjudicação do procedimento por concurso público
com publicidade internacional para aquisição
de uma viatura pesada de dezanove toneladas,
com superestrutura de limpeza/desobstrução
de esgotos, com sistema de reciclagem, para os
SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora,
pelo preço base de trezentos e quarenta e oito
mil euros, acrescido de IVA.
Proposta n.º 745/17 - SIMAS - Procedimento por concurso público para a prestação de
serviços destinados à contratação de Seguros
Não Vida - Adjudicação:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião datada de treze de novembro
de dois mil e dezassete, na qual aprovou a
adjudicação da prestação de serviços destinados à contratação de Seguros Não Vida, à empresa Willis - Corretores de Seguros, Sociedade Anónima, pelo valor duzentos e quarenta e
três mil novecentos e doze euros e cinquenta
e oito cêntimos. isento de IVA.
Proposta n.º 746/17 - SIMAS - Aprovação da
minuta do contrato do procedimento por concurso público com publicidade internacional
para o fornecimento contínuo de combustíveis líquidos e serviços acessórios através de
cartões magnéticos para a frota automóvel
dos SIMAS de Oeiras e Amadora:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião datada de treze de novembro
de dois mil e dezassete, na qual aprovou a
minuta do contrato referente ao fornecimento contínuo de combustíveis líquidos e serviços acessórios através de cartões magnéticos
para a frota automóvel dos SIMAS de Oeiras
e Amadora.
Proposta n.º 747/17 - SIMAS --CP 122/2016 Empreitada destinada à remodelação/instalação do coletor unitário na Rua da Pãia e Rua
Dr. Abel Varzim, na Freguesia da Encosta do
Sol, no Concelho da Amadora (UFISC) - Ratificação do ato de suspensão dos trabalhos:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião datada de treze de novembro
de dois mil e dezassete, na qual aprovou a ratificação do ato que ordenou a suspensão dos
trabalhos realizados no âmbito da empreitada destinada à remodelação/instalação do
coletor unitário na Rua da Paiã e Rua Doutor
Abel Varzim, na Freguesia da Encosta do Sol,
Concelho da Amadora.
Proposta n.º 748/17 - SIMAS - Concurso público 75/15 - Empreitada de “remodelação/
ampliação de redes domésticas e unitárias no
Concelho da Amadora, anos de 2015 a 2017”
- Alteração da nomeação do Coordenador de
Segurança em Obra e do Diretor de Fiscalização da Obra:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião datada de treze de novembro de dois mil e dezassete, na qual aprovou a alteração da nomeação do engenheiro
Bernardo Luz Aboim como Coordenador de
Segurança em Obra e de Diretor de Fiscalização de Obra da empreitada destinada à remodelação/ampliação de redes domésticas e
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unitárias no Concelho da Amadora, nos anos
de dois mil e quinze a dois mil e dezassete,
pelo engenheiro Gonçalo Machado.
Proposta n.º 749/17 - SIMAS - Concurso público 88/16 - Empreitada de obras públicas
destinada à remodelação da rede de abastecimento de água em Porto Salvo - B.º Auto Construção - Oeiras” - Ordem de não execução de
trabalhos previstos no contrato:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião datada de treze de novembro
de dois mil e dezassete, na qual aprovou a
ordem de não execução de trabalhos previstos no contrato de empreitada número cento
e dezasseis, de dois mil e dezasseis, de vinte
e sete de dezembro de dois mil e dezasseis,
destinada à “Remodelação da Rede de Abastecimento de Água em Porto Salvo - Auto
Construção - Oeiras”.
Proposta n.º 750/17 - DASSJ - Plano de formação 2017 - Determinação de preços de inscrição e respetiva receita dos cursos de Formação de Socorrismo, Formação de Formadores,
Cordas e Escalada e Carta de Marinheiro:
Deliberado aprovar a realização dos cursos
de Formação de Socorrismo, Formação de
Formadores, Cordas e Escalada e Carta de
Marinheiro, cujo valor total importa em treze
mil duzentos e setenta e sete euros e dezasseis cêntimos.
Proposta n.º 751/17 - DPHCT - Atribuição de
comparticipação financeira à Associação de
Solidariedade Social “Assomada” para realização da Festa de Santa Catarina:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira no valor de oitocentos euros, à Associação de Solidariedade Social “Assomada” com vista à realização da Festa de
Santa Catarina, nos dias vinte e cinco e vinte
e seis de novembro na Outurela - Carnaxide.
Proposta n.º 752/17 - DGESE – Atribuição de
comparticipação financeira à Associação de
Pais e Encarregados de Educação da Escola
Básica do Alto de Algés ao abrigo do Protocolo de Colaboração para o Desenvolvimento de
Atividades de Animação e de Apoio à Família
(AAAF) - 1ª tranche:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 753/17 - DGESE - Contrato interadministrativo de delegação de competências
- Contrato de educação e formação municipal - Transferência de verbas para os AE/E
– Agrupamentos de Escolas/Escolas para o
desenvolvimento das AEC – Atividades de
Enriquecimento Curricular - Novembro de
2017 - 1ª tranche:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira, no valor global de cento e
sessenta e oito mil quatrocentos e noventa e
sete euros e sessenta e quatro cêntimos, destinada aos Agrupamentos de Escolas/Escolas,
para o desenvolvimento das Atividades de
Enriquecimento Curricular.
Proposta n.º 754/17 - DGESE - Candidatos contemplados com a atribuição de bolsa de estudo para alunos carenciados do ensino superior residentes no Concelho de Oeiras - Lista
definitiva 2017/2018:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 755/17 - DGESE - Transportes escolares - 2017/2018 - Pagamento das faturas
relativas a títulos de transporte e análise das
candidaturas recebidas após 6 de setembro:
Deliberado aprovar o cabimento no valor dois
mil cento e dezoito euros e noventa e cinco
cêntimos, destinado ao pagamento das faturas relativas a títulos de transporte e análise
das candidaturas recebidas após seis de setembro.

Proposta n.º 757/17 – DGESE - Revogação parcial da Proposta de Deliberação nº 107/16,
aprovada em 24 de fevereiro - Revogação de
verba atribuída à Associação para o Estudo e
Terapêutica do Insucesso Escolar de Lisboa,
à Escola Secundária António Arroio e à Cooptécnica - Gustave Eiffel - Cooperativa de Ensino e Formação Técnico Profissional, CRL:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Marcação de reuniões extraordinárias:
Deliberado marcar reuniões extraordinárias
para os próximos dias sete e onze de dezembro, pelas quinze horas, com a seguinte ordem
de trabalhos:
Reunião extraordinária de sete de dezembro:
-GOP e Orçamento para dois mil e dezoito.
-Taxa dos Direitos de Passagem.
Reunião extraordinária de onze de dezembro:
-GOP e Orçamento para dois mil e dezoito.
- Marcação de Reunião Extraordinária:
Deliberado marcar uma reunião extraordinária para o próximo dia vinte de quatro de novembro, pelas dezanove horas, com a seguinte
ordem de trabalhos:
-IMI de dois mil e dezassete para ser implementado em dois mil e dezoito;
-IRS para dois mil e dezoito;
-Derrama de dois mil e dezassete para ser implementada em dois mil e dezoito.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2017
ATA NÚMERO VINTE E QUATRO/DOIS MIL E
DEZASSETE
RESUMO
Proposta n.º 758/17 – DGDO - Imposto Municipal sobre Imóveis respeitante ao ano de 2017
a liquidar em 2018:
Deliberado aprovar o Imposto Municipal sobre Imóveis respeitante ao ano de dois mil
e dezassete a liquidar em dois mil e dezoito,
bem como, submeter a proposta à Assembleia
Municipal para aprovação.
Proposta n.º759/17 - DGDO - Lançamento de
Derrama relativa ao ano de 2017 a ser cobrada em 2018:
Deliberado aprovar o Lançamento de Derrama relativa ao ano de dois mil e dezassete
a ser cobrada em dois mil e dezoito, assim
como, o envio à Assembleia Municipal para
aprovação.
Proposta n.º 760/17 - DGDO - Imposto sobre o
Rendimento de Pessoas Singulares para 2018:
Deliberado aprovar o Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares para dois mil e
oito, bem como o seu envio à Assembleia Municipal para aprovação.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
EM 06 DE DEZEMBRO DE 2017
ATA NÚMERO VINTE E CINCO/DOIS MIL E
DEZASSETE
RESUMO
Atribuição de Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. Fernando Silva antigo Diretor do Jornal “Voz de Torcena”:
Deliberado exarar em ata um voto de pesar
pelo falecimento de Fernando António Silva
antigo Diretor do Jornal “Voz de Torcena”.
Marcação de Reunião Extraordinária:
Deliberar marcar uma reunião extraordinária
para o próximo dia doze de dezembro, pelas
quinze horas, para aprovar os assuntos que de
tal careçam, devendo esta reunião ser pública.
Proposta n.º 728/17 - DRH - Processo disciplinar n.º 14/17, instaurado ao trabalhador Euclides Monteiro Pires:
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Deliberado aplicar ao trabalhador Euclides
Monteiro Pires, com a carreira de Assistente
Operacional, a sanção disciplinar única de
despedimento.
Proposta n.º 729/17 - DRH - Processo disciplinar n.º 24/17, instaurado ao trabalhador Rui
Filipe da Costa Matos:
Deliberado aplicar ao trabalhador Rui Filipe
da Costa Matos, com a carreira de Assistente Operacional, a sanção disciplinar única de
despedimento.
Proposta n.º 777/17 - DRH - Processo disciplinar n.º 09/17, instaurado ao trabalhador Vítor
Manuel Soares Costa:
Deliberado aplicar ao trabalhador Vítor Manuel Soares Costa, com a carreira de Assistente Operacional, a sanção disciplinar única de
suspensão efetiva, pelo período de vinte dias.
Proposta n.º 778/17 - DRH - Processo disciplinar n.º 19/16, instaurado ao trabalhador António Joaquim Barroso:
Deliberado aplicar ao trabalhador António
Joaquim Barroso, com a carreira de Assistente Operacional, a sanção disciplinar única de
multa, no valor de trinta e sete euros e dezoito
cêntimos, correspondente a dois dias de remuneração diária, sanção suspensa, pelo período
de seis meses.
Proposta n.º 779/17 - DRH - Processo disciplinar n.º 20/17, instaurado ao trabalhador João
Carlos Nascimento Nunes:
Deliberado aplicar ao trabalhador João Carlos Nascimento Nunes, com a carreira de
Assistente Operacional, a sanção disciplinar
única de multa, no valor de trinta e quatro euros e catorze cêntimos, correspondente a dois
dias de remuneração diária, sansão suspensa,
pelo período de doze meses.
Proposta n.º 780/17 - DRH - Processo disciplinar n.º 11/17, instaurado à trabalhadora Célia
Maria Garrett Paixão Florêncio:
Deliberado aplicar à trabalhadora Célia Maria
Garrett Paixão Florêncio, com a carreira de
Técnica Superior, a sanção disciplinar única
de multa, no valor de quatrocentos e quarenta
e seis euros e vinte e oito cêntimos, correspondente a seis remunerações base diárias.
Proposta n.º 783/17 - DRH - Processo disciplinar n.º 01/17, instaurado ao trabalhador Nuno
Miguel Fialho Mendes:
Deliberado aplicar ao trabalhador Nuno Miguel Fialho Mendes, com a carreira de Assistente Operacional, a sanção disciplinar única
de multa, no valor de sessenta e três euros e
cinquenta e um cêntimos, correspondente a
três remunerações base diárias.
Proposta n.º 741/17 - GP - Plano de Atividades
e Orçamento para 2018/2019, com parecer do
Fiscal Único da Parques Tejo - Parqueamentos de Oeiras, E.M., S.A.:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 752/17 - DGESE - Atribuição de
comparticipação financeira à Associação de
Pais e Encarregados de Educação da Escola
Básica do Alto de Algés ao abrigo do protocolo de colaboração para o desenvolvimento de
Atividades de Animação e de Apoio à Família
(AAAF) - 1ª tranche:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira à Associação de Pais e de
Encarregados de Educação da EB do Alto de
Algés no montante de dez mil novecentos e
dezasseis euros e quarenta cêntimos, correspondendo à primeira tranche do ano letivo
dois mil e dezassete/dois mil e dezoito.
Proposta n.º 754/17 - DGESE - Candidatos contemplados com a atribuição de bolsa de estudo para alunos carenciados do ensino superior residentes no Concelho de Oeiras - Lista
definitiva 2017/2018:

Deliberado aprovar a lista definitiva dois mil
e dezassete/dois mil e dezoito, dos candidatos
contemplados com a atribuição de bolsa de
estudo para alunos carenciados do ensino superior residentes no Concelho de Oeiras.
Proposta n.º 757/17 - DGESE - Revogação parcial da Proposta de Deliberação nº 107/16,
aprovada em 24 de fevereiro - Revogação de
verba atribuída à Associação para o Estudo
e Terapêutica do Insucesso Escolar de Lisboa, à Escola Secundária António Arroio e à
Cooptécnica - Gustave Eiffel - Cooperativa de
Ensino e Formação Técnico Profissional, CRL:
Deliberado aprovar a revogação da Proposta
de Deliberação número cento e sete/dois mil
e dezasseis, aprovada em vinte e quatro de fevereiro, referente à verba atribuída à Associação para o Estudo e Terapêutica do Insucesso
Escolar de Lisboa, à Escola Secundária António Arroio e à Cooptécnica – Gustave Eiffel
– Cooperativa de Ensino e Formação Técnico
Profissional, CRL.
Proposta n.º 761/17 - DPHCT - Atribuição de
comparticipação financeira à Associação
Comercial e Empresarial dos Concelhos de
Oeiras e Amadora (ACECOA) no âmbito da
2ª edição da iniciativa “Natal no Palácio Encantado”:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira à Associação Comercial e
Empresarial dos Concelhos de Oeiras e Amadora, para gestão, organização, decoração do
espaço do evento “Natal no Palácio Encantado”, e todas as necessidades adicionais no
âmbito de material especializado, no valor de
vinte e cinco mil euros.
Proposta n.º 762/17 - DGDO - Atualização da
tabela de taxas para 2018:
Deliberado aprovar a atualização de preços
com o fator de um vírgula zero duzentos e
quarenta e seis dos valores da Tabela de Taxas
e Outras Receitas, a cobrar no ano de dois mil
e dezoito.
Proposta n.º 763/17 – GDM - Pedido de cedência
gratuita de informação geográfica requerida
pela “FCiências.ID - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências”:
Deliberado aprovar a cedência gratuita da informação geográfica requerida pela “FCiências.ID
- Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências”, nomeadamente Cartografia topográfica do ano de dois mil e dez.
Proposta n.º 764/17 - DMA - Eliminação de
documentos produzidos pela Divisão de Contratação Pública:
Deliberado aprovar a eliminação dos documentos produzidos pela DCP.
Proposta n.º 765/17 - DASSJ - Protocolo de
Cooperação para o Desenvolvimento da Aquisição de Competências Básicas de Alfabetização com a Alfalit Portugal - Organização Não
Governamental para o Desenvolvimento e o
Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas
de Paço de Acos:
Deliberado aprovar a celebração de Protocolo de Cooperação para o Desenvolvimento da
Aquisição de Competências Básicas de Alfabetização entre o Município de Oeiras, a Alfalit Portugal, Organização Não Governamental
para o Desenvolvimento e o Centro Qualifica
do Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos.
Proposta n.º 766/17 - DPHCT - Alteração do
ato administrativo aprovado na Proposta de
Deliberação n.º 625/17, referente à atribuição
de bolsas de estudo a jovens músicos das bandas filarmónicas do Concelho para frequência
da Escola de Música Nossa Senhora do Cabo,
no ano letivo 2017/2018:
Deliberado aprovar a alteração do ato administrativo aprovado por meio da proposta de
deliberação número seiscentos e vinte e cinco, de dois mil e dezassete, referente a atribuição de bolsas de estudo a jovens músicos

das bandas filarmónicas do Concelho para frequência da Escola de Música Nossa Senhora
do Cabo, no ano letivo dois mil e dezassete/
dois mil e dezoito.
Proposta n.º 767/17 - DPHCT - Aceitação da
doação da obra de arte, denominada “China
Versus Europa” do artista Filipe Amaral, pelo
Município de Oeiras:
Deliberado aceitar e agradecer a doação pelo
artista plástico Filipe Amaral, da obra de arte
“China Versus Europa” dois mil e dezassete,
óleo sobre tela, duzentos por quatrocentos
centímetros, sendo o valor de vinte cinco mil
euros, que será posteriormente inventariada
e segura pela Divisão de Gestão Patrimonial.
Proposta n.º 768/17 - DPHCT - Fixação do preço dos bilhetes para os concertos da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras 2018:
Deliberado aprovar a fixação do preço devido pela entrada nos concertos a realizar pela
Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras
- OCCO, no Auditório Municipal Ruy de Carvalho, em Carnaxide e nos recitais a realizar
no Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras, no
valor unitário de três euros.
Proposta n.º 769/17 - DRH - Abertura de procedimento concursal com vista à constituição
de reservas de recrutamento para a carreira
e categoria de Técnico Superior na área de
Gestão de Recursos Humanos ou Psicologia
Social e das Organizações - Relação jurídica
de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado:
Deliberado aprovar a abertura de procedimento concursal com vista à constituição
de reservas de recrutamento para a carreira
e categoria de Técnico Superior na área de
Gestão de Recursos Humanos ou Psicologia
Social e das Organizações, relação jurídica de
emprego público na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado.
Proposta n.º 770/17 - GP - Alienação da participação do Município de Oeiras na empresa
ISQ - Centro de Inovação Empresarial, S.A.:
Deliberado aprovar a alienação da participação detida pelo Município de Oeiras na empresa “ISQ - Centro de Inovação Empresarial,
Sociedade Anónima”, a favor do “Instituto da
Soldadura e Qualidade”, pelo valor nominal
de oito mil duzentos e cinquenta euros, assim
como, o seu envio
À Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 771/17 - GP - Atribuição de comparticipação financeira à Associação de Moradores do Bairro dos Navegadores para apoio
no âmbito das iniciativas de Natal:
Deliberado aprovar, a atribuição de uma comparticipação financeira de mil euros, a favor
da Associação de Moradores do Bairro dos
Navegadores, para apoio no âmbito das iniciativas de Natal.
Proposta n.º 772/17 - DPHCT - Pagamento do
período de desmontagem do “Festival Nos
Alive” no terrapleno de Algés à Administração do Porto de Lisboa:
Esta proposta foi retirada da agenda.
Proposta n.º 773/17 - DGF - 14ª alteração às
Grandes Opções do Plano e 14ª. Alteração Orçamental:
Deliberado aprovar a décima quarta alteração às Grandes Opções do Plano e décima
quarta alteração Orçamental da Despesa, no
valor de um milhão quatrocentos e sessenta
e três mil duzentos e onze euros e sessenta e
nove cêntimos.
Proposta n.º 774/17 - SIMAS - Fornecimento
de energia elétrica em Baixa Tensão Normal
(BTN), Baixa Tensão Especial (BTE) e Média
Tensão (MT) para o edificado dos SIMAS dos
Municípios de Oeiras e Amadora [AQ-ELE

2015 - Lote 8 agregado (BTN, BTE e MT)] Aprovação da minuta do contrato:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião datada de vinte e sete
de novembro de dois mil e dezassete, na qual
aprovou a minuta do contrato, referente ao
fornecimento de energia elétrica em Baixa
Tensão Normal (BTN), Baixa Tensão Especial
(BTE) e Média Tensão (MT) para o edificado
dos SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora, para o período de um de janeiro de dois
mil e dezoito a trinta e um de dezembro de
dois mil e vinte, à empresa EDP Comercial Comercialização de Energia, Sociedade Anónima, pelo valor de um milhão seiscentos e
vinte mil seiscentos e quinze euros e dezassete cêntimos, acrescido de IVA.
Proposta n.º 775/17 - DD - Atribuição de comparticipação financeira ao Agrupamento de
Escolas de São Bruno para apoio ao projeto
“Escola de Atividades Náuticas” ano letivo
2017/2018:
Deliberado aprovar a atribuição de um subsídio no valor de mil e seiscentos euros, ao
Agrupamento de Escolas de São Bruno, para
apoio à manutenção e continuidade das atividades desenvolvidas no âmbito do projeto
Escola de Atividades Náuticas de Oeiras, para
o ano letivo dois mil e dezassete/dois mil e
dezoito.
Proposta n.º 776/17 - DGESE - Retificação da
Proposta de Deliberação n.º 753/17 aprovada
em Reunião de Câmara no dia 22 de novembro de 2017 referente ao contrato interadministrativo de delegação de competências Contrato de Educação e Formação Municipal:
Transferência de verbas para os agrupamentos de escolas/escolas para o desenvolvimento
das atividades de enriquecimento curricular
do mês de novembro de 2017 - 1ª tranche:
Deliberado aprovar que na proposta de deliberação número setecentos e cinquenta e
três, de dois mil e dezassete, aprovada pelo
Executivo Municipal no passado dia vinte e
dois de novembro, onde se lê zero quatro zero
três zero um - dois mil e dezasseis barra mil
quatrocentos e três - Transferências Correntes - Contrato Interadm MEC-MUN - Segundo
e Terceiro Ciclos, deverá ler-se zero quatro
zero sete zero um - dois mil e dezasseis barra
mil quatrocentos e dois - Transferências Correntes - Contrato Interadm MEC-MUN - Pré-Escolar e Primeiro Ciclo.
Proposta n.º 781/17 - DGESE - Pagamento das
refeições escolares consumidas nos meses de
setembro e outubro de 2017 aos alunos do 1º
Ciclo do Ensino Básico em refeitórios adjudicados pela DGEstE:
Deliberado aprovar a transferência do valor
total de onze mil quatrocentos e setenta e
sete euros e doze cêntimos, para Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, relativo à
comparticipação do Município nas refeições
encomendadas e servidas aos alunos do primeiro ciclo nos refeitórios adjudicados pela
DGEstE (meses de setembro e outubro dois
mil e dezassete/dois mil e dezoito).
Proposta n.º 782/17 - DPE - Obra 12/DPE/15
- Aprovação de trabalhos a mais relativos ao
projeto de requalificação e prolongamento da
Rua das Furnas, no Bairro da Lage:
Deliberado aprovar os trabalhos a mais relativos ao projeto de requalificação e prolongamento da Rua das Furnas, no Bairro da Lage.
Proposta n.º 785/17 - DRH - Pagamento antecipado das remunerações em dezembro:
Deliberado aprovar o pagamento antecipado
dos vencimentos relativos ao mês de dezembro, atendendo à quadra festiva, conforme
determina o ponto último da proposta de deliberação número mil duzentos e onze, de dois
mil e oito, de quatro de dezembro, aprovada
por unanimidade.
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Proposta n.º 786/17 - DRH - Atribuição de
subsídios educacionais ano letivo 2017/2018
- 3ª tranche, referente aos meses de setembro
a dezembro de 2017:
Deliberado aprovar a atribuição de um subsídio ao Centro de Cultura e Desporto, no valor
de cento e oitenta e quatro mil e setecentos e
quarenta e oito euros e oitenta e cinco cêntimos, para o fim mencionado em título.
Proposta n.º 787/17 – DRH - Atribuição de
subsídios sociais - 3ª tranche de 2017, referente aos meses de setembro a dezembro de
2017:
Deliberado aprovar a atribuição de um subsídio ao Centro de Cultura e Desporto no valor
de setecentos e sessenta e sete euros e vinte
e quatro cêntimos, referente aos meses de setembro a dezembro de dois mil e dezassete,
para o fim mencionado em epígrafe.
Proposta n.º 788/17 - DRH - Reforço da atribuição de verba ao parceiro executante CCD,
no âmbito do FES - Fundo de Emergência
Social:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
quantia de sete mil euros, ao Centro de Cultura e Desporto, a fim de possibilitar a atribuição de subsequentes apoios no âmbito do
Fundo de Emergência Social.
Proposta n.º 789/17 - GP - Atribuição de topónimo na Freguesia de Barcarena a Fernando
Silva, fundador da Associação Cultural de
Tercena:
Deliberado aprovar a atribuição do topónimo
a Fernando António Silva (mil novecentos e
trinta e oito-dois mil e dezassete), fundador
da Associação Cultural de Tercena e dinamizador do rancho folclórico “As Macanitas”,
em arruamento a indicar posteriormente, na
Freguesia de Barcarena.
Proposta n.º 784/17 – DMA - Calendário das
reuniões para 2018:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017
ATA NÚMERO VINTE E SEIS/DOIS MIL
E DEZASSETE
RESUMO
Proposta n.º 792/17 - DGDO - GOP e Orçamento e Mapa de Pessoal para 2018:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 790/17 - DGDO - Taxa Municipal
de Direitos de Passagem para o ano de 2018:
Deliberado fixar a Taxa Municipal de Direitos
de Passagem (TMDP), para o ano de dois mil
e dezoito, em zero vírgula vinte e cinco por
cento sobre a faturação mensal emitida pelas
empresas que oferecem redes e serviços de
comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes finais
do Município de Oeiras, bem como, a submissão da presente proposta à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 791/17 - SIMAS - Orçamento e
GOP para o ano de 2018:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 784/17 - DMA - Calendário das
reuniões para 2018:
Deliberado aprovar o calendário das reuniões
ordinárias da Câmara Municipal de Oeiras
para o ano de dois mil e dezoito:
Janeiro:
- dez - quarta-feira;
- vinte e três - terça-feira - pública.
Fevereiro:
- sete - quarta-feira;
- vinte - terça-feira - pública.

Março:
- sete – quarta-feira;
- vinte - terça-feira - pública.
Abril:
- quatro - quarta-feira;
- dezassete – terça-feira - pública.
Maio:
- dois - quarta-feira;
- dezasseis - quarta-feira;
- vinte e nove – terça-feira - pública.
Junho:
- treze - quarta-feira;
- vinte e seis – terça-feira - pública.
Julho:
- onze - quarta-feira;
- vinte e quatro – terça-feira - pública.
Agosto (como habitual, não foram previstas
reuniões)
Setembro:
- doze - quarta-feira;
- vinte e cinco – terça-feira - pública.
Outubro:
- dez - quarta-feira;
- vinte e três – terça-feira - pública.
Novembro:
- sete - quarta-feira;
- vinte – terça-feira - pública.
Dezembro:
- onze – terça-feira - pública.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2017
ATA NÚMERO VINTE E SETE/DOIS MIL
E DEZASSETE
RESUMO
Proposta n.º 791/17 - SIMAS - Orçamento e
Grandes Opções do Plano para o ano de 2018:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião datada de vinte e sete
de novembro de dois mil e dezassete, na qual
aprovou o Orçamento e Grandes Opções do
Plano para o ano de dois mil e dezoito, dos
SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora,
assim como, a submissão à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 792/17 - DGDP - Grandes Opções
do Plano e Orçamento e Mapa de Pessoal
para 2018:
Deliberado aprovar, as Grandes Opções do
Plano e Orçamento para o ano dois mil e dezoito, bem como, a subsequente submissão
para aprovação da Assembleia Municipal.
Proposta n .º 831/17 - DGDO - Tarifário aplicável à atividade de gestão dos resíduos urbanos para 2018:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2017
ATA NÚMERO VINTE E OITO/DOIS MIL
E DEZASSETE
RESUMO
Proposta n.º 741/17 - GP - Plano de Atividades
e Orçamento para 2018/2019, com parecer do
Fiscal Único, da Parques Tejo - Parqueamentos de Oeiras, E.M., S.A.:
Deliberado aprovar, o Plano Plurianual de
Atividades e Orçamento para dois mil e dezoito-dois mil e dezanove, contendo Parecer
do Fiscal Único, da “Parques Tejo - Parqueamentos de Oeiras, E.M., Sociedade Anónima”, bem como, o seu envio à Assembleia
Municipal de Oeiras para conhecimento.
Proposta n.º 793/17 - GAF - Transferência
de verba relativa ao acordo de execução n.º
100/15, Junta de Freguesia de Barcarena - Relatório do 4º bimestre de 2017:
Deliberado aprovar a transferência corres-
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pondente ao pagamento da importância de
quatro mil quinhentos e noventa e cinco euros e vinte cêntimos ainda em falta resultante
da diferença entre o somatório das despesas
efetuadas quarto bimestre em despesas no
valor global seis mil trezentos e trinta e sete
euros e trinta cêntimos, sendo que nas despesas correntes se encontra incluída a importância de trezentos e um euros e setenta
e oito cêntimos de despesas administrativas,
a deduzir as importâncias já pagas no valor
de mil setecentos e quarenta dois euros e dez
cêntimos já transferidas para a Junta de Freguesia referente aos vencimentos dos trabalhadores e em resultado da remuneração das
ações concretizadas no decorrer do quarto bimestre, no âmbito do Acordo de Execução número cem, de dois mil e quinze, outorgado entre o Município e a supra referia Autarquia.
Proposta n.º 794/17 – GAF - Transferência
de verba relativa ao acordo de execução n.º
104/15, Junta de Freguesia da União das
Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz
Quebrada/Dafundo - Relatório do 5º bimestre
2017 - Despesas corrente e capital:
Deliberado aprovar a transferência de vinte mil setecentos e cinquenta e seis euros e
sete cêntimos - dezanove mil quatrocentos e
setenta e sete euros e cinquenta cêntimos,
em despesas de capital, zero euros em despesas correntes e mil duzentos e setenta e
oito euros e cinquenta e sete cêntimos em
custos administrativos inerentes ao protocolo
em epígrafe - para a Junta de Freguesia da
União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha
e Cruz Quebrada/Dafundo, correspondente
ao somatório das verbas para a remuneração
das ações concretizadas durante o quinto bimestre de dois mil e dezassete, no âmbito do
Acordo de Execução de Delegação de Competências número cento e quatro, de dois mil
e quinze, assinado entre a C.M.O. e aquela
Autarquia.
Proposta n.º 795/17 - GAF - Transferência de
verba relativa ao acordo de execução n.º 98/15,
Junta de Freguesia da União das Freguesias
de Oeiras, S. Julião da Barra, Paço de Arcos e
Caxias - Relatório do 5º bimestre 2017:
Deliberado aprovar a transferência de vinte e
seis mil duzentos e trinta e três euros e vinte
e oito cêntimos, para a Junta de Freguesia da
União das Freguesias de Oeiras, São Julião
da Barra, Paço de Arcos e Caxias, correspondente ao somatório das verbas para a remuneração das ações concretizadas durante o
quinto bimestre de dois mil e dezassete, no
âmbito do Acordo de Execução de Delegação
de Competências número noventa e oito, de
dois mil e quinze, assinado entre a C.M.O. e
aquela Autarquia.
Proposta n.º 796/17 - GAF - Transferência
de verba relativa ao acordo de execução n.º
102/15, Junta de Freguesia da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas - Relatório do
5º bimestre de 2017:
Deliberado aprovar a transferência de seis
mil cento e sessenta e oito euros e um cêntimo - cinco mil setecentos e oitenta e sete euros e catorze cêntimos em despesa corrente
mais zero euros em despesa de capital mais
trezentos e setenta euros e oitenta e sete cêntimos - cinco por cento para a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Carnaxide
e Queijas, correspondente ao somatório das
verbas para a remuneração das ações concretizadas durante o quinto bimestre de dois mil
e dezassete, no âmbito do Acordo de Execução de Delegação de Competências número
cento e dois, de dois mil e quinze, assinado
entre a C.M.O. e aquela Autarquia.
Proposta n.º 797/17 - GAF - Transferência de
verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 97/15, Junta de Freguesia da União das
Freguesias de Oeiras, S. Julião da Barra, Paço
de Arcos e Caxias - Relatório do 5º bimestre
de 2017:

Deliberado aprovar a transferência de vinte
e nove mil cinquenta e dois euros e noventa
e dois cêntimos - três mil duzentos e trinta
e nove euros e quarenta e quatro cêntimos
em despesa corrente mais vinte e quatro mil
cento e oitenta e quatro euros e cinquenta
cêntimos, em despesa de capital mais mil
seiscentos e vinte e oito euros e noventa e
oito cêntimos, custos administrativos - para a
Junta de Freguesia da União das Freguesias
de Oeiras, São Julião da Barra, Paço de Arcos
e Caxias, correspondente ao somatório das
verbas para a remuneração das ações concretizadas durante o quinto bimestre de dois mil
e dezassete, no âmbito do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências
número noventa e sete, de dois mil e quinze,
assinado entre a C.M.O. e aquela Autarquia.
Proposta n.º 798/17 - GAF - Transferência
de verba relativa ao acordo de execução n.º
96/15, Junta de Freguesia de Porto Salvo - Relatório do 4º bimestre de 2017:
Deliberado aprovar a transferência de dois
mil e noventa euros e oitenta e sete cêntimos
correspondente ao pagamento da importância ainda em falta resultante da diferença
entre o somatório das despesas efetuadas no
quarto bimestre em despesas correntes no
valor de três mil trezentos e oitenta e cinco
euros e quarenta e sete cêntimos, nas quais
estão incluídas a importância de despesas administrativas, no valor de cento e sessenta e
um euros e vinte e um cêntimos, a deduzir as
importâncias já pagas e transferidas para a
Junta de Freguesia de Porto Salvo referente
aos vencimentos dos trabalhadores no valor
de mil duzentos e noventa e quatro euros e
seis cêntimos, em resultado da remuneração
das ações concretizadas no decorrer do quarto bimestre, no âmbito do Acordo de Execução número noventa e seis, de dois mil e quinze, outorgado entre o Município e a supra
referida Autarquia.
Proposta n.º 799/17 - GAF - Transferência de
verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 95/15, Junta de Freguesia de Porto Salvo - Relatório do 4º bimestre de 2017:
Deliberado aprovar a transferência de mil
oitocentos e vinte e um euros e noventa e
um cêntimos, correspondente ao pagamento da importância ainda em falta resultante
da diferença entre o somatório das despesas
efetuadas quarto bimestre, no valor global
de quatro mil quatrocentos e oitenta e três
euros, em despesas correntes e no qual se
encontra incluídos duzentos e treze euros e
quarenta e três cêntimos a deduzir as importâncias já pagas e transferidas para a Junta
de Freguesia referente aos vencimentos dos
trabalhadores no valor de dois mil seiscentos
e sessenta e um euros e nove cêntimos, em
resultado da remuneração das ações concretizadas no decorrer do quarto bimestre, no
âmbito do Contrato Interadministrativo número noventa e cinco, de dois mil e quinze
outorgado entre o Município e a supra referida Autarquia.
Proposta n.º 800/17 - GAF - Transferência de
verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 99/15, Junta de Freguesia de Barcarena
- Relatório do 4º bimestre de 2017:
Deliberado aprovar a transferência de dois
mil setecentos e quarenta e oito euros e dezasseis cêntimos, correspondente ao pagamento
da importância ainda em falta resultante da
diferença entre o somatório das despesas efetuadas quarto bimestre em despesas correntes e despesas de capital no valor de sei mil e
sessenta e dois euros e sessenta e quatro cêntimos, no qual estão incluídos duzentos e oitenta e oito euros e setenta cêntimos de despesas administrativas, ao qual terão de ser
deduzidas, em despesas correntes, as importâncias já pagas e transferidas para a Junta
de Freguesia referente aos vencimentos dos
trabalhadores no valor de três mil trezentos
e catorze euros e quarenta e oito cêntimos e
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em resultado da remuneração das ações concretizadas no decorrer do quarto bimestre de
dois mil e dezassete, no âmbito do Contrato
Interadministrativo número noventa e nove,
de dois mil e quinze, outorgado entre o Município e a supra referida Autarquia.
Proposta n.º 801/17 - GAF - Transferência
de verba relativa ao acordo de execução n.º
100/15, Junta de Freguesia de Barcarena - Relatório do 5º bimestre de 2017:
Deliberado aprovar a transferência correspondente ao pagamento da importância de
três mil trezentos e setenta e sete euros e
quarenta e três cêntimos ainda em falta resultante da diferença entre o somatório das
despesas efetuadas no quinto bimestre em
despesas no valor global quatro mil cento e
setenta e oito euros e setenta e nove cêntimos, sendo que nas Despesas Correntes se encontra incluída a importância de cento e noventa e oito euros e noventa e nove cêntimos,
de despesas administrativas, a deduzir as
importâncias já pagas no valor de oitocentos
e um euros e trinta e seis cêntimos, já transferidas para a Junta de Freguesia de Barcarena
referente aos vencimentos dos trabalhadores
e em resultado da remuneração das ações
concretizadas no decorrer do quinto bimestre, no âmbito do Acordo de Execução número cem, de dois mil e quinze, outorgado entre
o Município e a supra referida Autarquia.
Proposta n.º 802/17 - GAF - Transferência de
verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 103/15, Junta de Freguesia da União
das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e
Cruz Quebrada/Dafundo - Relatório do 5º
bimestre de 2017 - Despesas corrente e capital:
Deliberado aprovar a transferência de vinte
e três mil trezentos e oitenta e nove euros e
oitenta e cinco cêntimos, quinze mil noventa e seis euros e dezoito cêntimos em despesa de capital, sete mil trinta e oito euros
e cinquenta e quatro cêntimos em despesa
corrente e mil duzentos e cinquenta e cinco
euros e treze cêntimos de custos administrativos, para a Junta de Freguesia da União
das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e
Cruz Quebrada/Dafundo, correspondente ao
somatório das verbas para a remuneração
das ações concretizadas durante o quinto
bimestre de dois mil e dezassete, no âmbito
do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências número cento e três,
de dois mil e quinze, assinado entre a C.M.O.
e aquela Autarquia.
Proposta n.º 803/17 - GAF - Transferência
de verba no âmbito do contrato interadministrativo n.º 101/15, Junta de Freguesia da
União das Freguesias de Carnaxide e Queijas - Relatório do 5º bimestre de 2017:
Deliberado aprovar a transferência de vinte
mil duzentos e cinquenta euros e sessenta
cêntimos - seis mil quinhentos e noventa e
dois euros e trinta e dois cêntimos em despesa corrente mais doze mil duzentos e sessenta e nove euros e noventa e dois cêntimos
em despesa de capital mais mil trezentos e
oitenta e oito euros e trinta e seis cêntimos custos administrativos - para a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas, correspondente ao somatório
das verbas para a remuneração das ações
concretizadas durante o quinto bimestre de
dois mil e dezassete, no âmbito do Contrato
Interadministrativo de Delegação de Competências número cento e um, de dois mil
e quinze, assinado entre a C.M.O. e aquela
Autarquia.
Proposta n.º 804/17 - DRH - Preenchimento
de 4 postos de trabalho de Assistente Operacional na Área de Ação Educativa, com
recurso às reservas de recrutamento do Município previamente constituída - Relação
jurídica de emprego na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado:

Deliberado aprovar o recurso às reservas
de recrutamento de Assistente Operacional
na área de Ação Educativa do Município de
Oeiras, para preenchimento de quatro postos de trabalho, com vista à constituição de
relação jurídica de emprego por tempo indeterminado.

“Café Lopes 2”, sito na Rua Inácio Duarte, n.º
6 C, Alto dos Barronhos, em Carnaxide:
Deliberado aprovar a redução do horário de
funcionamento do estabelecimento de restauração e bebidas, denominado “Café Lopes
Dois”, sito no número seis C, da Rua Inácio
Duarte, Alto dos Barronhos, em Carnaxide.

Um, sito na Alameda João de Menezes, número sete, segundo direito, no Bairro de São
Marçal, em Carnaxide, a Firmo José Feiticeiro Terrinca, mediante a fixação da renda
mensal no valor de quinze euros e setenta e
seis cêntimos, com entrada em vigor a um de
fevereiro de dois mil e dezoito.

Proposta n.º 805/17 - DRH - Preenchimento
de 1 posto de trabalho de Assistente Operacional na área de Ação Educativa, com recurso às reservas de recrutamento do Município,
de contrato de trabalho a termo resolutivo
certo - Necessidades Educativas Especiais
(NEES):
Deliberado aprovar o recurso às reservas de
recrutamento de Assistentes Operacionais
na área de Ação Educativa, para preenchimento de um posto de trabalho com vista à
constituição de relação jurídica de emprego a
termo resolutivo certo para satisfação de necessidades permanentes dos serviços, reforçando o número de Assistentes Operacionais
na educação pré-escolar e nas escolas com
crianças e jovens com Necessidades Educativas Especiais (em todos os ciclos de ensino,
incluindo o pré-escolar).

Proposta n.º 812/17 - DPE - Empreitada 35/
DPE/16 - Anulação do procedimento de concurso público para empreitada de habitação
jovem na Travessa do Villa Longa, nºs 3-5, em
Paço de Arcos:
Deliberado aprovar a não adjudicação da empreitada posta a concurso, referente a habitação jovem na Travessa do Villa Longa, números três-cinco, em Paço de Arcos.

Proposta n.º 819/17 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Avenida dos Cavaleiros, n.º 20, 3º
B, B.º da Outurela/Portela, a Carlos Alberto
Afonso Ramizio:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo T
Um, sito na Avenida dos Cavaleiros, número
vinte, terceiro B, no Bairro da Outurela/Portela, em Carnaxide, a Carlos Alberto Afonso
Ramizio, mediante a fixação da renda mensal
no valor de treze euros e cinquenta e três cêntimos, com entrada em vigor a um de fevereiro de dois mil e dezoito.

Proposta n.º 806/17 - DRH - Preenchimento
de 8 postos de trabalho de Assistente Operacional na área de Ação Educativa, com recurso às reservas de recrutamento do Município
previamente constituídas - Relação jurídica
de emprego na modalidade de contrato de
trabalho a termo resolutivo incerto:
Deliberado aprovar o recurso às reservas
de recrutamento de Assistente Operacional
na área de Ação Educativa do Município de
Oeiras, para preenchimento de oito postos de
trabalho, com vista à constituição de relação
jurídica de emprego a termo resolutivo incerto, pelo período necessário para substituição
de colaboradores ausentes por tempo indeterminável.
Proposta n.º 807/17 - DGF - Aditamento à Proposta de Deliberação n.º 27/17 – Referente ao
Fundo de Maneio dos meses de novembro e
dezembro de 2017 - Ratificação do despacho
do Sr. Presidente:
Deliberado aprovar o aditamento à Proposta
de Deliberação número vinte e sete, de dois
mil e dezassete, referente ao Fundo de Maneio dos meses de novembro e dezembro de
dois mil e dezassete, bem como, ratificar o
despacho do Senhor Presidente.
Proposta n.º 808/17 - DEP - Projeto de conceção do novo edifício sede da Câmara Municipal de Oeiras Fórum Municipal - 5.ª alteração
ao contrato e transferência de verbas para os
anos de 2019 e 2020:
Deliberado aprovar a quinta alteração ao
contrato e transferência de verbas para os
anos de dois mil e dezanove e dois mil e vinte
do projeto de conceção do novo edifício sede
da Câmara Municipal de Oeiras, Fórum Municipal.
Proposta n.º 809/17 - DEM - P.º 2017/234-DEM
- “Requalificação global da EB1/JI Narcisa
Pereira, em Queijas” - Aprovação do projeto
de execução e adoção de procedimento por
concurso público para execução da respetiva
empreitada de obra pública - Aprovação das
peças do procedimento:
Deliberado aprovar o projeto de execução e
adoção do procedimento por concurso público
destinado à requalificação global da EB1/Jardim de Infância Narcisa Pereira, em Queijas.
Proposta n.º 810/17 – DPM - Aquisição por
doação e por ocupação de veículos abandonados:
Deliberado aprovar a aquisição por doação
considerar adquiridos por ocupação e por
doação de veículos abandonados.
Proposta n.º 811/17 - DAC - Redução do horário de funcionamento do estabelecimento

Proposta n.º 813/17 - DPE - Empreitada 22/
DPE/17 - Aprovação de abertura de procedimento de concurso público para empreitada
de habitação jovem no quarteirão do Largo
da Boavista, em Oeiras:
Deliberado aprovar a abertura do procedimento na modalidade de concurso público
para empreitada de habitação jovem no quarteirão do Largo da Boavista, em Oeiras, assim
como, submeter à Assembleia Municipal para
aprovação.
Proposta n.º 814/17 - DPE - Empreitada “20/
DPE/17 - Recuperação e ampliação do edifício da Sociedade Filarmónica Fraternidade
de Carnaxide” retificação da distribuição
financeira aprovada com a Proposta de Deliberação n.º 449/17:
Deliberado aprovar a empreitada “Vinte/
DPE/Dezassete, referente à recuperação e
ampliação do edifício da Sociedade Filarmónica Fraternidade de Carnaxide”, bem como,
a retificação da distribuição financeira aprovada com a Proposta de Deliberação número
quatrocentos e quarenta e nove/dezassete e
ainda a submissão à Assembleia Municipal
para aprovação.
Proposta n.º 815/17 - DPE - Empreitada “28/
DPE/17 - Aprovação de abertura de procedimento de concurso público para empreitada
de habitação jovem na Travessa do Villa Longa, nºs. Três-Cinco, em Paço de Arcos”:
Deliberado aprovar a abertura do procedimento de concurso público para a empreitada de habitação jovem na Travessa do Villa
Longa, números três-cinco, em Paço de Arcos,
bem como, o seu envio à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 816/17 - DGPH – Atribuição de
fogo sito na Rua Raul Maria de Carvalho, n.º
3-A, no B.º São Marçal, a Manuel Joaquim
Aroeira:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo T
Zero, sito na Rua Raul Maria Carvalho, número três A, no Bairro São Marçal, a Manuel
Joaquim Aroeira, mediante a fixação da renda mensal no valor de cinco euros e vinte e
um cêntimos, com entrada em vigor a um de
fevereiro de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 817/17 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Ferreira Lapa, N.º 10, R/C
Esq.º, Bº Páteo dos Cavaleiros, ao agregado
familiar de Florinda Raquel Duarte Lopes
Batista:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo T
Dois, sito na Rua Ferreira Lapa, número dez,
rés-do-chão esquerdo, Páteo dos Cavaleiros,
em Carnaxide, ao agregado familiar de Florinda Raquel Duarte Batista, mediante a fixação da renda mensal no valor de cinquenta
e oito euros e sessenta e dois cêntimos, com
entrada em vigor a um de fevereiro de dois
mil e dezoito.
Proposta n.º 818/17 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Alameda João de Menezes, n.º7,
2º Dto, B.º S. Marçal, em Carnaxide, a Firmo
José Feiticeiro Terrinca:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo T

Proposta n.º 820/17 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua António Navarro, n.º 6 – 4L
Unidade Residencial Madre Maria Clara, a
Maria Fernanda Pereira Lopes Pereira:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo T
Um, sito na Rua António Navarro, número
seis, quatro L, Unidade Residencial Madre
Maria Clara, a Maria Fernanda Pereira Lopes
Pereira, mediante a fixação da renda mensal
no valor de quinze euros e vinte cêntimos,
com entrada em vigor a um de fevereiro de
dois mil e dezoito.
- Proposta n.º 821/17 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua António Navarro, n.º 6, 4-F,
Unidade Residencial Madre Maria Clara, a
Albertina Ferreira Martins:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo T
Um, sito na Rua António Navarro, número
seis, quatro F, Unidade Residencial Madre
Maria Clara, a Albertina Ferreira Martins,
mediante a fixação da renda mensal no valor
de vinte e cinco euros e setenta e seis cêntimos, com entrada em vigor a um de fevereiro
de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 822/17 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Francisco Manuel de Melo,
n.º 17, R/C Dto, no B.º Bento de Jesus Caraça,
a José António Pires Barbosa:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo T
Um, sito na Rua Francisco Manuel de Melo,
número dezassete, rés-do-chão direito, no
Bairro Bento de Jesus Caraça, a José António
Pires Barbosa, mediante a fixação da renda
mensal no valor de nove euros e cinquenta e
cinco cêntimos, com entrada em vigor a um
de fevereiro de dois mil e dezoito
Proposta n.º 823/17 – DGPH - Atribuição de
fogo, sito no Largo Mestre Santa Auta, N.º 4,
1º, B.º Quinta da Politeira, a Fernando Costa:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo T
Um, sito no Largo Mestre Santa Auta, número
quatro, primeiro andar, no Bairro das Quinta
da Politeia, a Fernando Costa, mediante a fixação da renda mensal no valor de doze euros
e trinta e nove cêntimos, com entrada em vigor a um de fevereiro de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 824/17 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Avª. dos Cavaleiros, n.º 26, 3.º D,
Bº Outurela/Portela, em Carnaxide, ao agregado familiar de Célia Susana Aguiar Laboreiro de Vila Lobos:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo T
Dois, sito na Avenida dos Cavaleiros, número
vinte e seis, terceiro D, no Bairro da Outurela/
Portela, em Carnaxide, ao agregado familiar
de Célia Susana Aguiar Laboreiro de Vila Lobos, mediante a fixação da renda mensal no
valor de quatro euros e trinta e três cêntimos,
com entrada em vigor a um de fevereiro de
dois mil e dezoito.
Proposta n.º 825/17 - DGPH - Atribuição de fogo
sito na Rua António Gomes Leal, n.º 11, R/C
Esq.º, Bº S. Marçal, em Carnaxide, ao agregado
familiar de Cíntia Gomes Medina dos Santos:
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Deliberado aprovar a atribuição do fogo T
Dois, sito na Rua António Gomes Leal, número onze, rés-do-chão esquerdo, no Bairro
de São Marçal, em Carnaxide, ao agregado
familiar de Cíntia Gomes Medina dos Santos,
mediante a fixação da renda mensal no valor
de onze euros e noventa e dois cêntimos, com
entrada em vigor a um de fevereiro de dois
mil e dezoito.
Proposta n.º 826/17 - DGPH - Atribuição
de fogo sito na Rua Tomás Leal da Câmara,
N.º 12, R/C Esq.º, Bº Quinta da Politeira, ao
agregado familiar de Maria Alice Gonçalves
Ferreira:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo T
Dois, sito na Rua Tomás Leal da Câmara, número doze, rés-do-chão esquerdo, no Bairro
Quinta da Politeira, em Leceia, ao agregado
familiar de Maria Alice Gonçalves Ferreira,
mediante a fixação da renda mensal no valor
de noventa e quatro euros e quarenta cêntimos, com entrada em vigor a um de fevereiro
de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 827/17 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Alameda Diogo de Teive, N.º 9,
R/C Esq.º, B.º dos Navegadores, ao agregado
familiar de Débora Filipa Fernandes Almeida:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo T
Dois, sito na Alameda Diogo de Teive, número
nove, rés-do-chão esquerdo, no Bairro dos Navegadores, a Débora Filipa Fernandes Almeida, mediante
a fixação da renda mensal no valor de quinze
euros e trinta e três cêntimos, com entrada em
vigor a um de fevereiro de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 828/17 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Alameda Diogo de Teive, N.º 1, 2.º
Dto, B.º dos Navegadores, ao agregado familiar de Arlinda da Cruz Almeida:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo T
Quatro, sito na Alameda Diogo de Teive, número um, segundo direito, no Bairro dos Navegadores ao agregado familiar de Arlinda da
Cruz Almeida, mediante a fixação da renda
mensal no valor de vinte e quatro euros e cinquenta e dois euros, com entrada em vigor a
um de fevereiro de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 829/17 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Alameda Jorge Álvares, N.º 7, R/C
Dto, B.º dos Navegadores, a Maria de Fátima
Isidro Abreu:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo T
Um, sito na Alameda Jorge Álvares, número
sete, rés-do-chão direito, no Bairro dos Navegadores, a Maria de Fátima Isidro Abreu,
mediante a fixação da renda mensal no valor
de sessenta e sete euros e quinze cêntimos,
com entrada em vigor a um de fevereiro de
dois mil e dezoito.
Proposta n.º 830/17 - GC - Fixação de preços
de venda ao público de livros e “merchandising”:
Deliberado aprovar o preço unitário de venda
ao público de livros e “merchandising”:
- Livro - CAMB dois mil e seis - dois mil e dezassete - dezassete euros;
- Catálogo - Arqueologia do Concelho de Oeiras - sete euros e dez cêntimos / isento;
- Catálogo - Catálogo da Exposição “Na liberdade criativa de múltiplas propostas de um
estilo autêntico”, de Paul Mathieu - seis euros;
- “Merchandising” - Lápis de carvão Coleção
Parque dos Poetas (avulso) - setenta e cinco
cêntimos;
- “Merchandising” - Lápis de carvão Coleção
Palácio Marquês de Pombal (avulso) - setenta
e cinco cêntimos e
- “Merchandising” - Caixa Oeiras Marca o Ritmo (lata) - três euros.
Proposta n.º 831/17 – DGDO - Tarifário aplicável à atividade de gestão dos resíduos urbanos para dois mil e dezoito:
Deliberado aprovar, por aplicação da legis-

lação em vigor, a alteração do tarifário em
vigor, referente à atividade de gestão dos resíduos urbanos para dois mil e dezoito.
Proposta n.º 832/17 - DGPH - Atribuição do
fogo sito na Rua António Gomes Leal, N.º 15,
1.º Dto., no B.º de S. Marçal, ao agregado familiar de Elson Francisco Gonçalves Semedo:
Deliberado aprovar a atribuição da habitação
T três, situada na Rua António Gomes Leal,
número quinze, primeiro direito, no Bairro
de São Marçal, ao agregado familiar de Elson
Francisco Gonçalves Semedo, mediante a fixação da renda mensal no valor de oitenta e três
euros e quarenta e um cêntimos, a partir do
dia um de novembro de dois mil e dezassete.
Proposta n.º 833/17 - DGPH - Atribuição do
fogo sito na Avª. Gaspar Corte Real, N.º 10,
B.º dos Navegadores, ao agregado familiar de
Francisco do Nascimento Cabeça Montes:
Deliberado aprovar a atribuição da habitação T Dois, situada na Avenida Gaspar Corte
Real, número dez, no Bairro dos Navegadores,
ao agregado familiar de Francisco do Nascimento Cabeça Montes, no qual se incluem
Maria da Conceição Cabeças da Silveira e os
dois filhos do casal de dois e cinco anos de
idade, mediante a fixação da renda mensal no
valor de dezasseis euros e oitenta cêntimos,
a partir do dia um de fevereiro de dois mil
e dezoito.
Proposta n.º 834/17 - DGPH - Denúncia de
contrato de arrendamento do fogo situado na
Rua Dr. Vítor Sá Machado, N.º 6, Cave B, Pátio
dos Cavaleiros e atribuição de fogo municipal
ao agregado familiar de Januário Lopes Gonçalves no fogo sito no Largo Idálio de Oliveira, n º 10, 2ºA, B.º dos Barronhos:
Deliberado aprovar a denúncia do contrato
de arrendamento referente ao fogo T Um,
situado na Rua Doutor Vítor Sá Machado,
número seis, cave B, Pátio dos Cavaleiros e
atribuição do fogo T Três, situado no Largo
Idálio de Oliveira, número dez, segundo A,
no Bairro dos Barronhos, ao agregado familiar de Januário Lopes Gonçalves, mediante
a fixação da renda mensal em oitenta e oito
euros e sete cêntimos, com entrada em vigor
no dia um de janeiro de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 835/17 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira à “Associação
Prevenir - Organização Não Governamental
de Prevenção e Promoção da Saúde”, no âmbito do Programa de Promoção de Hábitos de
Vida Saudáveis - “Eu Passo…”:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira, no montante global de
sete mil e quinhentos euros, à Associação
Prevenir - Organização Não Governamental
de Prevenção e Promoção da Saúde, destinado a dar continuidade ao Programa de Promoção de Hábitos de Vida Saudáveis - “Eu Passo…”, no ano letivo de dois mil e dezassete/
dois mil e dezoito.
Proposta n.º 836/17 - DASSJ - Processo das
Juntas das Uniões das Freguesias e de Freguesias relativo ao funcionamento dos equipamentos de infância - Acertos 3.º trimestre
de 2017:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira às Juntas de Freguesia das
Uniões de Freguesia, relativo ao funcionamento dos equipamentos de infância, acertos
do terceiro trimestre de dois mil e dezassete,
bem como, a submissão à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 837/17 - DGPH - Venda de fogo
municipal sito na Rua Artur Ribeiro, N.º 89,
3.º Esq., Bº Dr. Francisco Sá Carneiro, em Caxias, ao agregado familiar Zeferina Joana dos
Santos Ramos:
Deliberado aprovar a venda do fogo sito na
Rua Artur Ribeiro, número oitenta e nove,
terceiro esquerdo, no Bairro Doutor Francisco Sá Carneiro, em Caxias, ao agregado fa-
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miliar de Zeferina Joana dos Santos Ramos,
pelo preço de quarenta e seis mil trezentos e
trinta e cinco euros e um cêntimo, correspondente ao valor de venda fixado pela Câmara
Municipal de Oeiras.
Marcação de Reunião Extraordinária:
Deliberado marcar uma reunião extraordinária para o próximo dia vinte e sete de dezembro, pelas quinze horas, com os assuntos que
surgirem até ao dia vinte e um de dezembro.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2017
ATA NÚMERO VINTE E NOVE/DOIS MIL E
DEZASSETE
RESUMO
Atribuição de voto de pesar pelo falecimento do Sr. Tito Fernandes:
Deliberado exarar em ata um voto de pesar
pelo falecimento do Senhor Tito Fernandes
que era Comandante da Esquadra de Carnaxide da PSP e foi durante muitos anos Comandante da Esquadra em Oeiras.
Proposta n.º 838/17 - SIMAS - Procedimento
por concurso público para a empreitada destinada à substituição da conduta adutora da
Figueirinha, na Rua Eng.º Álvaro Roquete,
no Concelho de Oeiras - Aprovação da minuta
do contrato:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião de onze de dezembro de dois
mil e dezassete, na qual aprovou a minuta do
contrato respeitante à empreitada destinada
à substituição da conduta adutora da Figueirinha, na Rua Engenheiro Álvaro Roquete,
no Concelho de Oeiras.
Proposta n.º 839/17 - SIMAS - Procedimento
por concurso público para a empreitada destinada à instalação de coletores domésticos
e pluviais de ligação do loteamento Marconi-Parque (Zona Sul), na Freguesia da Venteira,
no Concelho da Amadora - Aprovação da minuta do contrato:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios
de Oeiras e Amadora, da reunião de onze de
dezembro de dois mil e dezassete, na qual
aprovou a minuta do contrato referente à empreitada destinada à instalação de coletores
domésticos e pluviais de ligação do loteamento Marconi-Parque (Zona Sul), na Freguesia
da Venteira, Concelho da Amadora.
Proposta n.º 840/17 - SIMAS - Abertura de
procedimento, por concurso público, para
empreitada de obras públicas destinada à duplicação de um troço do Caneiro da Falagueira - Venda-Nova, na zona do Bairro do Bosque
-Amadora- 1ª fase:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião de onze de dezembro de
dois mil e dezassete, na qual aprovou abertura de procedimento, por concurso público,
para empreitada de obras públicas destinada
à duplicação de um troço do caneiro da Falagueira - Venda-Nova, na zona do Bairro do
Bosque - Amadora - primeira fase.
Proposta n.º 841/17 - SIMAS - Empreitada
destinada à execução dos coletores da Avª.
Eng.º Bonneville Franco e do Forte de São
João das Maias, em Oeiras - Abertura de procedimento por concurso público:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião de onze de dezembro de
dois mil e dezassete, na qual aprovou a abertura de procedimento por concurso público

para a empreitada destinada à execução dos
coletores da Avenida Engenheiro Bonneville
Franco e do Forte de São João das Maias, em
Oeiras.
Proposta n.º 842/17 - SIMAS - Empreitada
destinada à instalação ou substituição de
redes de abastecimento de água e de ramais
de ligação no Concelho da Amadora, para os
anos de 2018 e 2019 - Abertura de procedimento por concurso público:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião de onze de dezembro de dois
mil e dezassete, na qual aprovou a abertura
de procedimento por concurso público para
a empreitada destinada à instalação ou substituição de redes de abastecimento de água e
de ramais de ligação no Concelho da Amadora, para os anos de dois mil e dezoito e dois
mil e dezanove.
Proposta n.º 843/17 - SIMAS - Taxa de Recursos Hídricos - Abastecimento de água e recolha de águas residuais de Oeiras e Amadora
- Atualização dos valores para 2018:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião de onze de dezembro
de dois mil e dezassete, na qual aprovou a
atualização do tarifário para a TRH “Taxa de
Recursos Hídricos” Água e TRH Saneamento
para os Concelhos de Oeiras e da Amadora,
para o ano de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 844/17 - DGPH - Atribuição do
fogo sito na Rua Vasco da Gama Fernandes,
n.º 6, B.º do Pombal, ao isolado Ronaldo Félix:
Deliberado aprovar a atribuição da habitação
T Zero, situada na Rua Vasco da Gama Fernandes, número seis, no Bairro do Pombal, ao
isolado Ronaldo Félix, mediante a fixação da
renda mensal no valor de vinte e três euros e
noventa e cinco cêntimos, a partir do dia um
de novembro de dois mil e dezassete.
Proposta n.º 845/17 - DGPH - Atribuição do
fogo sito na Rua Joaquim Matias, n.º 59, 3º A,
B.º da Ribeira da Lage, à isolada Sara Soraia
Arnaldo Monteiro:
Deliberado aprovar a atribuição da habitação
T Um, situada na Rua Joaquim Matias, número cinquenta e nove, terceiro A, no Bairro
da Ribeira da Lage, à isolada Sara Soraia Arnaldo Monteiro, mediante a fixação da renda
mensal no valor de setenta euros e trinta e
sete cêntimos, a partir do dia um de janeiro
de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 846/17 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Ferreira Lapa, n.º 4, r/c fte,
B.º Páteo dos Cavaleiros, ao agregado familiar de Márcia Alexandra Ferreira Santos:
Deliberado aprovar a elaboração de minuta
de alteração do contrato administrativo de
arrendamento de fogo municipal, sito na Rua
Ferreira Lapa, número quatro, rés-do-chão
frente, Bairro Páteo dos Cavaleiros, com Márcia Alexandra Ferreira Santos.
Proposta n.º 847/17 - DGPH - Atribuição do fogo
sito na Avª. Diogo Lopes de Sequeira, n.º 71, 2.º
Dtº, B.º dos Navegadores, ao agregado familiar
de Carla Sofia dos Santos Alves de Almada:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo T
Três, sito na Avenida Diogo Lopes de Sequeira, número setenta e um, segundo direito, no
Bairro dos Navegadores, ao agregado familiar
de Carla Sofia dos Santos Alves de Almada,
mediante a fixação da renda mensal no valor
de cento e cinco euros e noventa e cinco cêntimos, com entrada em vigor a um de janeiro
de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 848/17 - GP - Plano de Atividades e Orçamento para 2018, da Oeiras Viva
- Gestão de Equipamentos Culturais e Desportivos, E.M.:
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Deliberado aprovar o Plano de Atividades e
Orçamento para dois mil e dezoito apresentado pela Oeiras Viva - Gestão de Equipamentos Socioculturais e Desportivos, E.M., bem
como, a sua submissão, à Assembleia Municipal de Oeiras, para conhecimento.
Proposta n.º 849/17 - GP - Relatório de Controlo do 3.º trimestre de 2017 e parecer do
Fiscal Único da Tratolixo - Tratamento de Resíduos Sólidos, E.I.M.:
A Câmara tomou conhecimento, do Relatório
de Controlo de Gestão referente ao terceiro
trimestre de dois mil e dezassete, apresentado pela “Tratolixo - Tratamento de Resíduos
Sólidos, E.I.M.”, contendo parecer do Fiscal
Único, assim como, enviar à Assembleia Municipal, igualmente para conhecimento.
Proposta n.º 850/17 - GP - Projeto Solidário
- Fornecimento de ortofotomapas atualizados aos municípios cuja área ardida em 2017
corresponde a mais de 20% da sua área total:
Deliberado aprovar a realização de despesa
para a aquisição dos ortofotomapas e respetiva plataforma para consulta da informação,
até ao montante de quatrocentos e sessenta
e sete mil e quatrocentos euros, com IVA
incluído, à Municípia, Sociedade Anónima,
para apoio aos municípios cuja área ardida é
superior a vinte por cento da sua área.
Proposta n.º 851/17 - DGF - 15ª. alteração às
Grandes Opções do Plano e 15ª. alteração Orçamental:
Deliberado aprovar a décima quinta alteração às Grandes Opções do Plano e décima
quinta alteração Orçamental da Despesa, no
valor de quinhentos e noventa mil trezentos e
setenta e cinco euros.
Proposta n.º 852/17 - GCAJ - Aceitação de doação a favor do Município da fração “R” do
denominado “Centro Comercial do Espargal”
- Ratificação do ato de autorização prestado
por despacho do Presidente da CMO:
Deliberado ratificar na íntegra o ato administrativo praticado e que resultou na aceitação
e outorga da escritura de doação da fração
“R”, do denominado “Centro Comercial do
Espargal”, a favor do Município.
Proposta n.º 853/17 - DRH - Preenchimento de
8 postos de trabalho de Assistente operacional na área de Ação Educativa, com recurso
às reservas de recrutamento do Município
previamente constituída - Relação jurídica
de emprego na modalidade de contrato de
trabalho por tempo indeterminado:
Deliberado aprovar o recurso às reservas de
recrutamento de Assistente Operacional na
área de Ação Educativa do Município de Oeiras, para preenchimento de oito postos de trabalho, com vista à constituição de relação jurídica de emprego por tempo indeterminado.

Proposta n.º 857/17 - GCAJ - Aplicação de multa contratual referente ao mês de maio de
2017, à Empresa Perene, S.A., referente ao
contrato de prestação de serviços n.º 119/14
- Aquisição de serviços de manutenção dos
espaços verdes da zona ocidental (Freguesias
de Oeiras e São Julião da Barra e Porto Salvo)
do Concelho de Oeiras:Deliberado aprovar a aplicação de sanção
contratual à empresa Perene, Sociedade
Anónima, no valor total de três mil quatrocentos e sessenta e seis euros e vinte e um
cêntimos, referente ao contrato de prestação
de serviços número cento e dezanove, de dois
mil e catorze - Aquisição de serviços de manutenção dos espaços verdes da zona ocidental
(Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra e
Porto Salvo) do Concelho de Oeiras.
Proposta n.º 858/17 - GCAJ - Retificação à
Proposta de Deliberação n.º 794/17, aprovada na reunião extraordinária de 12/12/2017,
referente à transferência de verba relativa
ao acordo de execução n.º 104/15, Junta de
Freguesia da União das Freguesias de Algés,
Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo Relatório do 5.º bimestre de 2017:
Deliberado aprovar o pagamento de dezoito
mil oitocentos e cinquenta e cinco euros e
treze cêntimos, de despesa capital, à Junta
de Freguesia da União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo, e a consequente retificação da proposta
de deliberação número setecentos e noventa
e quatro, de dois mil e dezassete, relativa à
transferência de verbas no âmbito da apresentação do relatório do quinto bimestre de
dois mil e dezassete do Acordo de Execução
número cento e quatro, de dois mil e quinze,
por parte da Junta de Freguesia da União das
Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz
Quebrada/Dafundo, verificou-se ser necessário efetuar uma retificação no que à despesa
de capital diz respeito.

ISALTINO AFONSO DE MORAIS, LICENCIADO EM DIREITO,
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
FAZ PÚBLICO que esta Câmara, em reunião realizada em 23 de janeiro de 2018, deliberou, de
harmonia com a alínea e) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar
a deliberação tomada pelo Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de
Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora, em reunião de 15 de janeiro de 2018,
que procedeu à aprovação do Tarifário dos Simas para 2018, conforme se descrimina:
TARIFA ESPECIAL / CLIENTES EPAL

Recomendação
ERSAR nº 01/2009
de
28/Agosto

Proposta n.º 855/17 - GCAJ - Aprovação do Regulamento das Hortas Urbanas do Concelho
de Oeiras:
Deliberado aprovar o Regulamento das Hortas Urbanas do Concelho de Oeiras, assim
como, a sua submissão à aprovação da Assembleia Municipal.

Proposta n.º 862/17 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira à Cooperativa de
Habitação Económica Nova Morada, no âmbito da Ocupação de Tempos Livres:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira, no montante de novecentos e vinte e três euros, à Cooperativa de
Habitação Económica Nova Morada, Cooperativa de Responsabilidade Limitada, para
apoio à realização do Campo de Férias de
Natal.

FIXA

Condicionamentos

Diâmetro
Nominal de
Contadores

Tarifa EspecialClientes EPAL

Euro/mês

VARIÁVEL
Escalões

Tarifa

m3

Euros/m3

Escalão
único

0,9981 €1

Euro/Dia

Até 25mm

13,4960 €

0,4499 €

De 30mm a
50mm

37,7887 €

1,2596 €

Superior a
50mm

117,1451 €

3,9048 €

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS (SAR)

NATUREZA DE CONSUMO

FIXA

Recomendação ERSAR nº 01/2009
de 28/Agosto

Euro/mês

Tarifa Especial-Clientes EPAL

13,5721 €

VARIÁVEL
Escalões

Tarifa

m

Euros/m3

Euro/Dia
3

Escalão
único

0,4524 €

0,7426 €2

TARIFÁRIO SOCIAL
ABASTECIMENTO ÁGUA (AA)

NATUREZA DE CONSUMO
Recomendação
ERSAR nº 01/2009
de
28/Agosto

FIXA

Condicionamentos

Euro/mês

VARIÁVEL
Escalões

Tarifa

m3

Euros/m3

De 0 a 15
m3

0,4202 €

Escalão
único

0,6233 €

Euro/Dia

Até 25mm

Doméstico

Proposta n.º 860/17 - GP - Atribuição de comparticipação financeira à Associação dos
Amigos de Caxias, para apoio à realização
das festas da Sagrada Família:
Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de seiscentos euros, a favor da Associação dos Amigos
de Caxias, para apoio à realização das Festas
da Sagrada Família.
Proposta n.º 861/17 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira à Oeiras São Julião - Centro de Solidariedade Social, para
apoio à manutenção de atividades:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira, no montante de três mil
e cem euros, à Oeiras São Julião - Centro de
Solidariedade Social, para apoio à manutenção das suas atividades.

ABASTECIMENTO ÁGUA (AA)

NATUREZA DE CONSUMO

Proposta n.º 859/17 - DD - Atribuição de comparticipação financeira para apoio à organização de provas - 36ª. Edição Troféu CM Oeiras - Corrida das Localidades:
Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira para apoio à organização de provas – Trigésima Sexta Edição
Troféu CM Oeiras - Corrida das Localidades,
no valor global de cinco mil e quatrocentos
euros.

Proposta n.º 854/17 - GCAJ - Início do procedimento de revisão do Regulamento de Permissões Administrativas, Taxas e Outras Receitas
(RPATOR) do Município de Oeiras - Regulamento n.º 364/2012:
Deliberado aprovar o início do procedimento de revisão do Regulamento de Permissões
Administrativas, Taxas e Outras Receitas
(RPATOR) do Município de Oeiras.

Proposta n.º 856/17 - GCAJ - Regulamento do
“Projeto Jovens em Movimento”:
Deliberado aprovar o Regulamento do “Projeto Jovens em Movimento”, bem como, a sua
submissão à aprovação da Assembleia Municipal.

EDITAL N.º 18

De 30mm a
50mm

Isento

Isento

4,8200 €

0,1607 €

37,7887 €

1,2596 €

117,1451 €

3,9048 €

Superior a
50mm

Social
Não
Doméstico
(Assoc.
Benefic, IPSS,
ERUP 3)

Até 25mm
De 30mm a
50mm
Superior a
50mm

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS (SAR)

NATUREZA DE CONSUMO

FIXA

VARIÁVEL
Escalões

Tarifa

Recomendação ERSAR nº 01/2009
de 28/Agosto

Euro/mês

Doméstico

Isento

Isento

De 0 a 15 m

Não Doméstico (Assoc.Benefic, IPSS,
ERUP 3)

4,7622 €

0,1587 €

Escalão único

Euro/Dia
Euros/m3

m3

1

Este valor já inclui o montante de complementar nos termos legais

2

Este valor já inclui o montante da CTA fixado para 2018 ao abrigo do disposto
no n.º 9 do artigo 12.º do Decreto-lei n.º 34/2017, de 24 de março.

3

Entidades de Reconhecida Utilidade Pública

3

0,2893 €
0,4839 €

Janeiro . Fevereiro 2018 -

11

SUPLEMENTO

DELIBERAÇÕES E REGULAMENTOS

TARIFÁRIO GENÉRICO (cont.)

ESTADO
ABASTECIMENTO ÁGUA (AA)

NATUREZA DE CONSUMO
Recomendação
ERSAR nº 01/2009
de
28/Agosto

FIXA

Condicionamentos

Até 25mm
Diâmetro
Nominal de
Contadores

Estado

De 30mm a
50mm
Superior a
50mm

Euro/mês

Escalões

Tarifa

m3

Euros/m3

Recomendação ERSAR nº 01/2009 de
28/Agosto

37,7887 €

1,2596 €

117,1451 €

Escalão
único

Doméstico

Recomendação ERSAR nº 01/2009
de 28/Agosto

Euro/mês

Estado

13,5721 €

Doméstico

Não DomésticoComércio e
Industria

CMO, CMA,
Freguesias dos
concelhos Oeiras
e Amadora

Diâmetro
Nominal de
Contadores

Diâmetro
Nominal de
Contadores

4,8200 €

Tarifa

m3

Euros/m3

Escalão
único

2,9529 € 5

Tarifa

m3

Euros/m3

De 0 a
5 m3

0,5275 €

0,1607 €

De 6 a
15 m3

0,6330 € 6

De 16 a
25 m3

1,5571 € 6

Superior a
50mm

117,1451 €

3,9048 €

Superior a
25 m3

2,1799 € 6

Até 25mm

13,4960 €

0,4499 €

De 30mm a
50mm

37,7887 €

1,2596 €

Escalão
único

1,5571 €

Superior a
50mm

117,1451 €

3,9048 €

Escalão
único

0,6233 € 6

Até 25mm

4,8200 €

0,1607 €

De 30mm a
50mm

37,7887 €

1,2596 €

Superior a
50mm

117,1451 €

3,9048 €

Este valor já inclui o montante complementar nos termos legais

12 - SUPLEMENTO DELIBERAÇÕES E REGULAMENTOS -

De 6 a 15 m3

0,4939 € 7

De 16 a 25 m3

1,3080 € 7

Superior a 25 m3

2,1232 € 7

0,1587 €

0,4048 €

Escalão único

1,3080 € 7

CMO,CMA, Juntas

Isento

Isento

Escalão único

Isento

Doméstico

Doméstico com Agregado Familiar de:

Escalões

Tarifário

Novos
escalões
com

5 elementos

6 elementos

7 elementos

1º escalão

de 0 até
5 m3

0,5275 €

1º escalão

0 a 8 m3

0 a 11 m3

0 a 14 m3

2º escalão

de 6 m3 até
15 m3

0,6330 €

2º escalão

9 a 18 m3

12 a 21 m3

15 a 24 m3

3º escalão

de 16 m3 até
25 m3

1,5571 €

3º escalão

19 a 28 m3

22 a 29 m3

25 a 34 m3

4º escalão

superior a
25 m3

2,1799 €

4º escalão

mais de
28 m3

mais de
29 m3

mais de
34 m3

* Aprovado pelas Deliberações da Assembleia Municipal de Oeiras, em sessão extraordinária realizada
em 21/01/2014 e Assembleia Municipal da Amadora, em sessão extraordinária realizada em 28/11/2013,
e publicitado nos Editais n.º 37/2014 da CMO, de 10 de fevereiro e n.º 3/2014 CMA, de 05 de março.

Aos valores acima indicados acrescerá o IVA à taxa legal em vigor.
MAIS SE FAZ PÚBLICO que, o presente tarifário apenas produz efeitos aos utilizadores finais
15 dias após a sua publicação, nos termos legais.

6

E para constar se passou o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares
públicos habituais.
Oeiras,

Este valor já inclui o montante de CTA fixado para 2018 ao abrigo do disposto
no n.º 9 do artigo 12.º do Decreto-lei n.º 34/2017, de 24 de março.

4,7622 €

ABASTECIMENTO ÁGUA - TARIFA VARIÁVEL

Euro/Dia

1,2596 €

5

6

Escalões

37,7887 €

Este valor já inclui o montante complementar nos termos legais

0,3871 € 7

12,1435 €

VARIÁVEL

De 30mm a
50mm

4

De 0 a 5 m3

TARIFÁRIO FAMILIAR*

Escalões

FIXA

Até 25mm
Diâmetro
Nominal de
Contadores

Euros/m3

Euro/Dia

0,4524 €

Euro/mês

m3

VARIÁVEL

ABASTECIMENTO ÁGUA (AA)

Condicionamentos

Tarifa

Não DomésticoComércio e Industria

TARIFÁRIO GENÉRICO

Recomendação
ERSAR nº
01/2009 de 28/
Agosto

Escalões
Euro/Dia

2,9585 € 4

3,9048 €

FIXA

NATUREZA DE CONSUMO

Euro/mês

VARIÁVEL

0,4499 €

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS (SAR)

NATUREZA DE CONSUMO

FIXA

VARIÁVEL

Euro/Dia

13,4960 €

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS (SAR)

NATUREZA DE CONSUMO

de

de 2018

O Presidente,
Isaltino Morais

1

Este valor já inclui o montante de CTA fixado para 2018 ao abrigo do disposto
no n.º 9 do artigo 12.º do Decreto-lei n.º 34/2017, de 24 de março.

AJUDAR

solidariedade

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Projeto inovador para
prevenção e combate
de incêndios

O

presidente da Câmara
Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, apresentou
no final de dezembro um
projeto solidário inovador
que vai abranger os 30 municípios mais
afetados pelos incêndios em Portugal
e que vai permitir colmatar uma falha
existente no País ao nível de ferramentas para gestão da informação geo-espacial e geográfica que sejam adequadas,
fiáveis e atualizadas.
Este projeto, com um valor que ascende
aos 470 mil euros, será operacionalizado
através da Municípia, empresa de cartografia e sistemas de informação que tem
capacidade para executar o projeto no
espaço de três meses.
A Municípia vai fornecer a cobertura
aerofotogramétrica ortorretificada
(ortofotomapas) aos municípios cuja
área ardida seja superior a 20%, o que
permitirá elaborar cartografia topográfica, assim como proceder à demarcação
do cadastro das suas propriedades e
elaborar cartografia temática que lhes
permita um correto planeamento da
rearborização e ordenamento florestal.
Será ainda disponibilizada uma plataforma informática para a consulta de
informação e o procedimento de demarcações essenciais ao processo de gestão
do território. Esta ferramenta estará
acessível a todos os agentes de proteção
civil e com responsabilidades na gestão
do território, para que juntos consigam
encontrar soluções adequadas para

gerir o território de forma eficaz.
“Decidimos responder ao apelo do Presidente da República feito no Congresso
da Associação Nacional de Municípios
Portugueses, no dia 9 de dezembro, à
solidariedade e coesão dos municípios
do litoral para com os municípios do
interior. Uma vez que temos as ferramentas e conhecimento em Oeiras, para
podermos avançar com este projeto, não
quisemos terminar o ano sem dar o nosso contributo a todos os municípios mais
afetados” afirmou Isaltino Morais.
E acrescenta, “estamos a falar de um instrumento fundamental para um correto
planeamento dos territórios afetados
e que permite atuar no imediato, com
conhecimento total do terreno”.
O projeto avança no início de 2018 e irá
abranger 30 concelhos que correspondem a uma área total ardida de mais
de 290 mil hectares - Lousã, Mortágua,
Gavião, Vagos, Tondela, Frixo de Espada
à Cinta, Penacova, Nelas, Oleiros, Santa
Comba Dão, Carregal do Sal, Castelo de
Paiva, Vila de Rei, Mangualde, Tábua,
Sertã, Vila Nova de Poiares, Seia, Gouveia, Góis, Castanheira de Pêra, Marinha
Grande, Vouzela, Mira, Arganil, Pampilhosa da Serra, Figueiró dos Vinhos,
Mação, Oliveira do Hospital e Pedrógão
Grande.
Na apresentação esteve presente o diretor geral da Municípia, António Fernandes, que fez uma apresentação técnica
do projeto. ¬

Oeiras apoia construção de
centro para apoio a pessoas
com deficiência em Cabo Verde
O município de Oeiras vai oferecer à cidade da Praia
o projeto para um centro de apoio a pessoas com
deficiência, anunciaram na capital cabo-verdiana os
autarcas dos dois municípios, Isaltino Morais e Óscar
Santos.
“O município de Oeiras irá oferecer a execução
do projeto para a instalação de um equipamento
destinado ao apoio a pessoas com deficiência”, disse
Isaltino Morais.
O presidente da câmara de Oeiras cumpre, até segunda-feira, uma visita a Cabo Verde, com atividades
previstas na ilha de Santiago e uma deslocação à ilha
de São Vicente, tendo sido recebido hoje por Óscar
Santos na Câmara da Praia.
Isaltino Morais disse que as conversações sobre a
cooperação nesta área ainda estão no início, mas
sublinhou a importância deste tipo de equipamento,
apontando a experiência de Oeiras – onde existem
dois centros CERCI – neste setor.
“É um equipamento fundamental porque as famílias
nem sempre têm condições de cuidar bem dessas
pessoas e Oeiras terá muito gosto em financiar a
execução deste projeto”, disse.
Por seu lado, Óscar Santos disse ter aproveitado a
“visita de cortesia” de Isaltino Morais para “solicitar
apoios concretos”.
“Temos em perspetiva a construção de um centro
para deficientes na cidade da Praia. Estamos a falar
de um investimento enorme em que só os projetos
podem rondar os 80 mil euros e Oeiras disponibilizou-se para a elaboração do projeto”, disse.
A ideia, segundo Óscar Santos, é criar um centro
com diversas valências – educação, cuidados de
saúde, alojamento – “capaz de receber deficientes”,
que deverá ficar instalado em Achada de São Filipe,
bairro da periferia da cidade da Praia.
Óscar Santos mostrou-se convicto que, a partir da
elaboração do projeto, será possível mobilizar apoios
financeiros, nomeadamente da segurança social,
estimando que dentro “de dois ou três anos” seja
possível avançar com a construção.
O autarca de Oeiras adiantou ainda que a esta
viagem a Cabo Verde visa “retomar o diálogo” com
as autoridades e os municípios cabo-verdianos após
o seu regresso à autarquia a que tinha presidido
durante 24 anos (1985-2013), na sequência da vitória
nas eleições de outubro do ano passado.
“Estamos a procurar retomar esse diálogo que havia
com os municípios dos países de expressão portuguesa”, disse, lembrando a importante comunidade
cabo-verdiana residente em Oeiras.
Assinalou, por outro lado, um vasto campo para
a cooperação futura entre as autarquias dos dois
países.
“Os municípios têm responsabilidade de cuidar
da qualidade de vida das pessoas e de satisfazer
necessidades das famílias ao nível da educação, ação
social, mobilidade, limpeza ou abastecimento de
água. Em todas estas áreas é possível haver cooperação”, indicou.
Para Óscar Santos, o abastecimento de água e saneamento é uma das áreas em que Oeiras “é um bom
exemplo a seguir”, devendo uma delegação da autarquia e da empresa Águas de Santiago deslocar-se a
Portugal, em maio, para ver in loco a experiência do
município oeirense.¬
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Mil idosos em almoço e baile de Natal

C

erca de mil pessoas com mais de 65 anos de
idade participaram no tradicional almoço e
baile de Natal sénior oferecido pela Câmara
Municipal de Oeiras no passado dia 15 de
dezembro no Parque Desportivo Carlos Queiroz, em Outurela (Carnaxide). José Carlos Malato e José
Figueiras foram os convidados especiais desta iniciativa.
Oeiras tem comungado quer da tendência mundial de aumento exponencial do número de pessoas idosas, quer da
preocupação com a salvaguarda das suas dignas condições
de vida. A não discriminação em razão da idade, a promoção da autonomia e da participação, a proteção contra
a violência e os abusos, a proteção social, a promoção da
saúde e o acesso à justiça são múltiplos aspetos que têm
constituído a base da intervenção da Câmara Municipal
que, ao longo dos anos, tem depositado um cada vez maior
investimento nesta área.
Se, por um lado, o Município de Oeiras reconheceu, desde
logo, a importância de potenciar a participação social
e promover a integração através de atividades lúdicas,

acrescentou a esta pertinente linha de ação a preocupação com o fomento da
atividade física, a prevenção e o apoio na área da saúde e na manutenção da autonomia e da segurança. Nesta linha de intervenção, os agentes sociais e, sobretudo,
as pessoas idosas são chamados a participar e a colaborar na construção de um
município amigo dos que têm mais idade. ¬

APOIO SOCIAL

Cabazes de Natal
para 3 400 famílias

A

ntecedendo o Natal, a Câmara Municipal de
Oeiras promoveu a distribuição de cabazes
constituídos por bens alimentares essenciais
às famílias mais carenciadas residentes no parque habitacional municipal. Neste âmbito foram oferecidos, este ano, um total de 3 400 cabazes. ¬
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APOIO SOCIAL

Presidente da República visitou
Centro de Apoio Social de Oeiras

Na oportunidade Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu as
“vidas dedicadas a Portugal”pelos militares que serviram
nas Forças Armadas, sublinhando o seu contributo
para o presente e o futuro do País.

O

Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas esteve em dezembro em Oeiras para uma visita ao Centro de Apoio Social de Oeiras (CASO) do Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA).
Na oportunidade Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu as “vidas dedicadas a Portugal” pelos militares que serviram nas Forças
Armadas, sublinhando o seu contributo para o presente e o futuro do País.
A visita foi acompanhada pelo presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, e pelo ministro da Defesa Nacional,
José Azeredo Lopes. ¬
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Triplicadas bolsas de estudo
para ingresso na universidade

O

eiras vai triplicar as bolsas de estudo sociais atribuídas aos alunos do concelho até 2021 e conceder duas bolsas de estudo
por ano a alunos dos municípios com os quais existem acordos de geminação, já a partir do próximo ano letivo.
As medidas foram anunciadas pelo presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais que explicou que, desta forma, pretende retomar e reforçar políticas de cooperação descentralizada.
Recorde-se que Oeiras implementou, durante o ano letivo de 1991/92, uma política de atribuição de bolsas de estudo no
âmbito dos acordos de geminação com São Vicente e Boavista (Cabo Verde), Inhambane (Moçambique), Benguela (Angola),
Quinhamel (Guiné) e Príncipe (Santo Tomé e Príncipe). Entre os anos letivos de 1991/92 e 2015/16 a medida abrangeu 42 estudantes, dos
quais 28 concluíram as suas licenciaturas com sucesso.
No que diz respeito aos estudantes do concelho de Oeiras, o autarca anunciou que será retomado o programa de bolsas sociais, de modo a apoiar
alunos que desejem ingressar na faculdade mas não o possam fazer por questões financeiras.
“Nenhum estudante no concelho de Oeiras deixará de ir para a Universidade por não ter dinheiro para isso”, garantiu Isaltino Morais. ¬

EDUCAÇÃO

Melhores alunos do concelho
premiados com computadores portáteis

O mérito dos oito melhores alunos do ensino secundário do concelho de Oeiras voltou a ser reconhecido publicamente com a oferta
de computadores portáteis. O reconhecimento do mérito destes
jovens, que concluíram o 12º ano no ano letivo de 2016/2017,
confirma publicamente a excelência do desempenho dos melhores
alunos das escolas, servindo dessa forma de referência e exemplo
para todos os alunos da comunidade.
Em Oeiras, esse reconhecimento tem sido protagonizado pelos
Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS) que, desde há alguns anos, têm
distinguido o melhor aluno do ensino secundário de cada uma das
oito escolas públicas desse nível de ensino existentes no concelho
de Oeiras com a oferta de um computador portátil.
A escolha do premiado é da competência da direção de cada escola que utiliza como critérios de seriação os melhores resultados
escolares, considerando como um todo a apreciação das atividades
do domínio curricular e as atividades que se integram no domínio
do complemento curricular, entre outros critérios que as escolas
considerem importantes. ¬
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EDUCAÇÃO

Entregue Prémio Escolar
Professor Noronha Feio
O aluno do 9.º ano Rafael Pereira
Rocha foi o distinguido com o
Prémio Escolar Municipal Professor Noronha Feio relativo ao ano
letivo de 2016/2017.
Cooperação e entreajuda nas
situações de aprendizagem e de
organização, iniciativa, cordialidade e respeito pelos companheiros, solidariedade e empenho no
aperfeiçoamento individual e
coletivo foram algumas das características que valeram a Rafael
Rocha esta distinção.
Instituído no ano letivo de
1999/2000, o Prémio Escolar Municipal Professor Noronha Feio
distingue anualmente um aluno
de qualquer um dos cinco primeiros anos de escolaridade da EB
2,3 Professor Noronha Feio que

apresente os melhores resultados
escolares.
Para esta distinção concorrem
tanto as classificações obtidas do
domínio curricular como o desempenho demonstrado no domínio do complemento curricular.
Para ser merecedor do prémio,
o aluno deve apresentar elevado
nível de aproveitamento escolar
global, conjugado com uma atitude cívica e disciplinar exemplar,
bem como elevada assiduidade e
pontualidade, durante todo o seu
percurso na escola.
A distinção concretiza-se na
oferta de um prémio monetário
no valor de 500€ e de um diploma, no âmbito de uma cerimónia
realizada na escola.¬

O vereador com o pelouro da Educação, Pedro Patacho, na cerimónia
de entrega do Prémio Escolar Professor Noronha Feio

AJUDAR

apoio animal

CIÊNCIA

Estudantes do ITQB
ajudam Centro de
Recolha de Animais

Financiamento
europeu impulsiona
investigação em
Oeiras

‘

U

m grupo de estudantes de doutoramento do Instituto de Tecnologia Química
e Biológica (ITQB), situado no campus
da Estação Agronómica Nacional em
Oeiras, organizou em novembro um
encontro de estudantes no qual cada participante
contribuiu com um valor simbólico destinado a ajudar uma instituição de Oeiras.
A instituição escolhida foi o Centro de Recolha Oficial de Animais do Município de Oeiras (CROAMO).
Com a verba angariada os estudantes adquiriram
bens e produtos para os animais, entregues no final
de janeiro nas instalações do CROAMO.
Na oportunidade os estudantes visitaram as instalações e foram sensibilizados para o trabalho desenvolvido pelo Município nesta área. ¬

A União Europeia atribuiu um financiamento de 15 milhões de euros
para a implementação de um Centro
de Investigação em Medicina Regenerativa e de Precisão em Portugal
até 2024. O consórcio inclui o ITQB
NOVA e CEDOC da Universidade
NOVA de Lisboa, a Universidade do
Minho, Universidade do Porto, Universidade de Aveiro, Universidade
de Lisboa e o University College of
London no Reino Unido. O Centro de
Medicina Regenerativa e de Precisão
Discoveries foi lançado oficialmente
no dia 5 de fevereiro, em Londres.
A medicina regenerativa é uma área
de investigação interdisciplinar que
combina novas estratégias terapêuticas em contexto clínico para
conseguir a regeneração de tecidos
ou órgãos que foram lesados ou eliminados por doença ou acidente. Já
a medicina de precisão é uma nova
abordagem para tratamento e prevenção de doenças que considera a
variabilidade entre pessoas, tornando cada doente único.
“O Discoveries Center nasceu graças
ao conhecimento que estas instituições portuguesas já têm sobre a
área, que foi considerado excecional
pela União Europeia. Queremos
contribuir para o avanço do conhecimento científico nesta área da
Medicina e o financiamento que
nos foi dado vamos poder atrair os
melhores cientistas e conseguir reter
os mais produtivos”, segundo Paula
Alves, coordenadora da participação
do ITQB NOVA no consórcio. “Para
Oeiras vamos trazer meio milhão de
euros, que nos vai permitir contratar
dois cientistas líderes de grupo e
dar-lhes as melhores condições para
trabalhar”. ¬

JOVENS

Crianças e jovens de Oeiras viajaram
ao tempo dos dinossauros
No âmbito da Rede Juventude, em conjunto com os projetos ‘Embarca’ e ‘Oeiras tem a escola toda’, um grupo de
jovens teve oportunidade de fazer uma atividade fora do
concelho. O destino eleito foi a exposição «Dinossauros
Alive!».
Tratou-se de uma verdadeira viagem ao tempo dos dinossauros. Os corredores foram explorados com grande entusiasmo e curiosidade pelas crianças e jovens. Por entre
garras e dentes, o esqueleto de um T-Rex, cenários ‘vivos’ e
mesmo alguns sustos, foi possível ficar a conhecer melhor
os gigantes que outrora habitaram o nosso planeta. ¬
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Bombeiros do concelho
com melhores condições

A

Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de Paço
de Arcos assinalou
em meados do passado mês de novembro
o 124º aniversário.
O programa comemorativo incluiu realização de sessão solene, com a presença
do secretário de Estado da Proteção
Civil, José Artur Neves, promoções de
novos bombeiros, entrega de emblemas
e condecorações, desfile apeado e motorizado e homenagem ao Patrão Joaquim
Lopes.
A oportunidade serviu ainda para
apresentação da mais recente equipa
cinotécnica de busca e salvamento de
pessoas. Registe-se que a busca e salvamento consiste no treino e uso de cães

na deteção de vítimas que se encontram desaparecidas. Os cães são uma
mais-valia nestes casos não apenas pela
capacidade de detetar o cheiro humano
a grandes distâncias como pela grande mobilidade em terrenos de difícil
acesso.
Recorde-se, a este propósito, que o Município se prepara para avançar com a
obra de construção do novo quartel dos
bombeiros voluntários de Oeiras.
É de assinalar que o atual quartel está
instalado em pleno centro histórico, com
todas as limitações em termos de circulação, acessibilidade e prontidão que
isso implica. O novo edifício, previsto
para a zona de Cacilhas de Oeiras, terá
três pisos e parque de viaturas pesadas
coberto, encerrável e com acesso direto
à Estrada de Oeiras. ¬

Oeiras cria Plano Municipal
de Emergência para a
Proteção Civil
A Câmara Municipal de Oeiras apresentou no
dia 21 de fevereiro o Plano Municipal de Emergência para a Proteção Civil (PMEPCO) à Comissão Municipal de Proteção Civil, numa reunião
presidida pelo presidente do Município, Isaltino
Morais.
O documento apresenta-se como “um instrumento que define orientações relativamente ao modo
de atuação dos vários organismos, serviços e
estruturas a empenhar em operações de Proteção Civil, face a um acidente grave, catástrofe,
ou outras ocorrências que, pela sua dimensão e/
ou características, requeiram meios para o seu
controlo, para além daqueles que já se encontram normalmente disponíveis”.
Este novo manual foi elaborado para fazer face à
generalidade dos eventos que possam originar situações de emergência, com o intuito de se construir uma ferramenta de apoio às autoridades de
Proteção Civil, com indicações sobre o modo de
atuação e de listagem dos recursos disponíveis
dos vários organismos, serviços e estruturas.

apoio social

Gabinete Cuidar Melhor assegura intervenção nas demências
A demência constitui uma das maiores causas de incapacidade e dependência das pessoas idosas e causa um elevado impacto na sociedade, nas famílias e na vida dos cuidadores, afetando-os a nível físico,
psicológico, económico e social, sendo que as diferentes exigências
ao longo do percurso da doença requerem diversos apoios e formação
específica.
O Gabinete Cuidar Melhor de Oeiras, a funcionar desde junho de 2013,
resulta de uma parceria entre o Município e a Associação Alzheimer
Portugal e visa contribuir para a inclusão e promoção dos direitos das
pessoas com demência, bem como para o apoio e valorização dos familiares e profissionais que lhes prestam cuidados.
Consiste numa resposta personalizada e de proximidade vocacionada
para prestar informações e apoio técnico, de modo a melhorar, desdramatizar e valorizar o ato de cuidar, através de uma intervenção pluridisciplinar, assente nos valores da parceria, do respeito pela dignidade
humana e da personalização da intervenção.
Este gabinete realiza atendimentos presenciais e oferece os seguintes
serviços: informação sobre questões relacionadas com a doença, tais
como, causas, sinais de alerta, diagnóstico e intervenção e encaminhamento para as respostas socias e outras existentes na comunidade.
Também presta consultas de apoio jurídico, realiza ações de formação
para cuidadores familiares e profissionais e ações de sensibilização
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dirigidas à comunidade. Presta ainda serviços clínicos a preços sociais:
avaliações neuropsicológicas, sessões de estimulação cognitiva para as
pessoas com demência e consultas de apoio psicológico para os cuidadores.
Além disso, disponibiliza uma Linha de Apoio (T. 210 157 092) que funciona nos dias úteis, das 10h às 13h e das 14h às 17h, e através da qual
a pessoa com demência ou o cuidador podem falar com um técnico
com formação específica para lhes prestar informações ou simplesmente para os ouvir e apoiar.
Os atendimentos presenciais no Gabinete Cuidar Melhor realizam-se às
sextas-feiras, das 9h30 às 13h00, no Centro de Juventude de Oeiras. ¬

PENSAR

bibliotecas

‘Cândido’ e ‘Pantagruel’ em debate

O

pensador e teólogo Frei Bento Domingues foi o convidado da sessão
do ciclo “Livros Proibidos” realizada no final do mês de novembro,
no Auditório da Biblioteca Municipal de
Oeiras. O livro em análise foi “Cândido”, de
Voltaire.
A obra em questão foi publicada em 1759 e
conta a história de um jovem e o seu tutor, o
Professor Pangloss, um otimista cuja mantra
é “tudo vai pelo melhor no melhor dos mundos possíveis”. Cândido é um livro controverso que aborda o otimismo pelo olhar de
um pessimista que, com humor e sarcasmo.
Ao longo da obra, reflete-se sobre conceitos

como a razão, arbitrariedade, emoção, o mal
ou/e o bem. Deste modo, Voltaire faz críticas
ferozes a filósofos da época que tinham um
teor otimista nas suas reflexões e teorias.
O espírito crítico e experiência de Frei
Bento Domingues foram essenciais para uma
análise lúcida e com humor a uma obra tão
intemporal e com uma linguagem própria.
Para a história e para debates como o realizado na Biblioteca Municipal de Oeiras ficou
a enigmática última frase do texto – “devemos é cultivar o nosso jardim” – que também
aqui foi refletida e interpretada nesta sessão.
Em dezembro foi a vez de “Pantagruel”,
de François Rabelais, um dos autores mais

perseguidos e censurados de sempre. Como
convidada para encontro com o público esteve Isabel Zibaia Rafael.
Apesar de renascentista e da sua publicação
remontar a 1532, é ainda um dos exemplos
mais contundentes do quão o humor, o riso
e a sátira são instrumentos poderosos de
contrapoder e denúncia. O texto é inspirado
na tradição oral medieval, nas gestas e nos
romances de cavalaria. Foi um grande sucesso mas também um caso de censura dos mais
paradigmáticos. Foi condenado pela Sorbonne, sendo incluído entre os livros obscenos e
proibidos. ¬

conferências

efemérides

Análise do erotismo na última
sessão dos Livros Proibidos

O

professor, investigador e autor Carlos João
Correia foi o convidado da sessão do ciclo
“Livros Proibidos” realizada no dia de São Valentim, no Auditório da Biblioteca Municipal
de Oeiras. A obra em análise foi “O Erotismo” de George
Bataille.
O livro em reflexão foi publicado em 1757 e trata-se de
um ensaio polémico que expõe os diferentes aspetos da
vida humana sob o ângulo do erotismo, apresentando,
também, estudos independentes que relacionam psicanálise com literatura. Esta é uma obra polémica e que
foi censurada em muitos países com regimes políticos
totalitários, sendo discordante com moral social e a
moral católica. O erotismo, a transgressão e o místico
em detrimento do sagrado são temas incontornáveis na
análise deste livro.
A presença de Carlos João Correia, professor da Faculdade Letras da Universidade de Lisboa e investigador e
autor na área da Filosofia, foi essencial para uma conversa dinâmica e proveitosa sobre uma obra controversa.

Dia Mundial dos
Afetos comemorado
em Oeiras
Para assinalar a data do Dia Mundial dos Afetos (11 de fevereiro),
a Câmara Municipal de Oeiras,
o Centro de Saúde de Oeiras,
os Agrupamentos Escolares do
Concelho e a Universidade Sénior
USCAL juntaram-se, no dia 16 de
fevereiro, para celebrar a importância dos afetos numa vida mais
saudável e feliz. Este evento decorreu na Biblioteca Municipal de
Oeiras ao longo de toda a tarde.
A iniciativa ficou marcada por
um momento de animação proporcionado por um contador de
histórias e pela mostra de trabalhos manuais diversos, realizados
pelos alunos dos agrupamentos de
escolas e da referida universidade
sénior, tudo isto alusivo ao tema
dos afetos. ¬
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HOMENAGEM

Oeiras recordou
Igrejas Caeiro

O

Palácio de Aciprestes, em Linda-a-Velha, foi palco para uma homenagem a
Francisco Igrejas Caeiro, figura marcante da rádio, teatro, do cinema e da
televisão de Portugal. Esta cerimónia
é uma iniciativa que resultou de uma parceria entre
a Fundação Marquês de Pombal e a Câmara Municipal de Oeiras.
Numa conversa sobre a vida e obra de Igrejas Caeiro participaram João Soares e Guilherme Guimarães (EN/RDP), com moderação de Judite Lima. A
abertura da cerimónia de homenagem ficou a cargo
do presidente da Câmara Municipal de Oeiras e da
Fundação Marquês de Pombal, Isaltino Morais, e o
momento musical à pianista Joana Wagner.
Ao longo desta cerimónia, recordou-se todo o percurso de Igrejas Caeiro, desde dos tempos do “Os
Companheiros da Alegria” e “Comboio das Seis e
Meia” até ao seu papel político no pós-25 de Abril
como militante e deputado do Partido Socialista. ¬

Mais uma edição
TEDxIST em Oeiras
Realizou-se no dia 3 de março
nas instalações do Instituto Superior Técnico - Campus Taguspark, a nona edição do TEDxIst
com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras. As conversas deste
ano debruçaram-se sobre o tema
Equilibrium.
O TEDxIST é um evento já com
tradição, realizado anualmente
por um grupo de alunos do Instituto Superior Técnico, e que reúne oradores de excelência que
inspiram toda a comunidade. A
edição deste ano contou com a
presença de nomes como Teresa
Barata e Fred Canto e Castro.
Este evento pretende fazer chegar a todos uma experiência tipo
TED, que se destina à disseminação de ideias que merecem ser
partilhadas em apresentações
que não ultrapassam os dezoito
minutos. ¬

INICIATIVAS

Grupo de Leitores com Isabela Figueiredo
A Biblioteca Municipal de Algés promoveu, em dezembro, uma sessão com a escritora Isabela Figueiredo sobre o seu primeiro romance, ‘A gorda’.
Obra vencedora do Prémio Literário Urbano Tavares Rodrigues 2017, conta a história de Maria
Luísa, uma bela rapariga, inteligente, boa
aluna, voluntariosa e com uma forte
personalidade e… gorda. Esta característica física incomoda-a de tal modo
que coloca tudo o resto em causa.
Na adolescência sofre e aguenta
em silêncio as piadas e os insultos
dos colegas, fica esquecida, ao lado
da mais feia das suas colegas, no
baile dos finalistas do colégio. Mas
não desiste, não se verga, e vai em
frente, gorda, à procura de uma
vida que valha a pena viver. ¬
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Final do torneio
Oeiras Internet
Challenge

D

epois de duas fases eliminatórias realizadas em escolas do
terceiro ciclo e do ensino secundário do concelho, disputou-se no dia 16 de dezembro a fase final do torneio Oeiras
Internet Challenge – Edição Escolas tendo como apresentadores os youtubers Pi e RicFazeres.
Os vencedores desta edição foram: 1.º lugar M&M´s (Agrupamento
de Paço de Arcos), que receberam dois cartões-oferta FNAC no valor
de 350€ cada (prémio Município de Oeiras) e dois Dytox Alcatel POP
4 Dual SIM + seis meses tarifário wtf gratuito (se já for cliente wtf
oferta +3 meses) (prémio NOS); 2.º lugar Nelson Caxias (Agrupamento São Julião da Barra) que recebeu dois cartões-oferta FNAC
no valor de 200€ cada (prémio Município de Oeiras); 3.º lugar SCP
(Agrupamento de Santa Catarina) que receberam dois cartões-oferta
FNAC no valor de 100€ cada (prémio Município de Oeiras); 4.º lugar
FM (Agrupamento de Santa Catarina) que receberam dois cartões-oferta FNAC no valor de 50€ cada (prémio Município de Oeiras.
O Prémio Agrupamento foi para a Biblioteca Escolar da ES Luís
de Freitas Branco (um cartão-oferta FNAC no valor de 100€ e uma
seleção de livros, oferta da Esfera dos Livros). Foi ainda sorteado
um prémio entre o público, oferta da FNAC, uma coluna portátil JBL
Flip 4.
Recorde-se que o Oeiras Internet Challenge – Edição Escolas é um
torneio de pesquisa e seleção de informação na internet, dirigido ao
público escolar do concelho de Oeiras, nomeadamente ao 3.º ciclo e
secundário (alunos do 7º ao 12º ano) que decorre em ambiente web.
Este ano inscreveram-se no concurso um total 96 equipas (192 alunos), provenientes de oito agrupamentos escolares do concelho.
Refira-se que como forma de preparar os alunos e proporcionar-lhes
ferramentas de trabalho, a Câmara Municipal de Oeiras oferece às
escolas do concelho a possibilidade de se inscreverem em oficinas
sobre técnicas de pesquisa, seleção e apresentação de informação.
Ao longo do ano letivo passado as bibliotecas municipais realizaram
30 ações para 472 alunos nas escolas de Oeiras. ¬

conferências

Património Cultural
Imaterial em debate
O Palácio Marquês de Pombal serviu
de cenário à realização da conferência
‘Património Cultural Imaterial – Celebrações rituais, o mundo lendário e as
tradições orais no ciclo do inverno’, no
passado dia 6 de janeiro.
A conferência teve moderação de Luís
Marques e contou com comunicações
de Clara Saraiva (As festividades
tradicionais no solstício de inverno)
e Alexandre Parafita (Património
Imaterial Português – Contos, Lendas
e Mitos da Tradição Oral).
O evento encerrou com a atuação
Grupo CRAMOL que cantou as Janeiras na Capela do Palácio Marquês de
Pombal. ¬

iniciativas

Maior exposição nacional de construções
em LEGO em Oeiras
Oeiras voltou a receber o maior evento
nacional apoiado oficialmente pela marca
dinamarquesa LEGO®. O Oeiras BRInCKa,
LEGO® Fan Event decorreu no Pavilhão do
Clube Recreativo Leões de Porto Salvo, com
um total de seis milhões de peças LEGO® em
várias construções temáticas.
Uma mega cidade com mais de 60 m2 com
comboios em movimento e arranha-céus foi
uma das atrações principais deste evento
que fez as delícias de milhares de crianças e
adultos.
Para além da exposição, o evento contou com
a presença de lojas LEGO® que venderam
conjuntos que permitem fazer réplicas das
construções exibidas e alusivas aos mais
diversos temas.¬
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A fantasia do Natal
invadiu o Palácio
Marquês de Pombal
Para celebrar com as famílias a época natalícia, Oeiras abriu as portas do Palácio do Marquês
de Pombal e deixou entrar os protagonistas das mais belas histórias tradicionais.

A

festa começou com a interpretação de Christmas Extravaganza
pelo Coro Juvenil do Instituto Gregoriano de Lisboa, a criar um
ambiente especial, na antecipação de tudo o que se seguiria.
E o que se seguiu foram três dias de encanto e magia, com os
visitantes a terem oportunidade de se cruzar nos corredores com a Cinderela, a Alice no seu País das Maravilhas, a Princesa Ervilha, a Bruxa Má, entre
muitas outras personagens alusivas aos contos maravilhosos.
Da música ao bailado, passando pelos contos, pelo cinema e pelo teatro,
animação e fantasia não faltaram.
A doçaria também marcou presença e realizou-se até uma venda de Natal
(Chocolate d’Odette, Confraria do Vinho de Carcavelos, Creative Stitch com
Workshop de Costura, Livraria Gatafunho e Meninos na Linha). Para uma
pausa reconfortante, o espaço do salão de chá, onde foi possível provar as
iguarias das cafetarias Astúrias e Chá da Barra, a padaria Spica e a gelataria Don Pavilli. ¬
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O promotor da Comic Con, Paulo Cardoso, com o presidente e o
vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais
e Francisco Rocha Gonçalves

Oeiras recebe
Comic Con Portugal

E

vento único no País e na Europa, o maior festival de cultura
pop vai realizar-se no Passeio
Marítimo de Algés entre os
dias 6 e 9 de setembro. Mais
de 150 mil pessoas são esperadas naquela que será a quinta edição da
Comic Con Portugal que deverá permanecer
em Oeiras pelo menos até 2020.
Para o presidente da Câmara Municipal, Isaltino Morais, a vinda da Comic Con Portugal
para o concelho vai reforçar a marca Oeiras.
“Trata-se de um evento único que atrai um
universo grande de admiradores e que vai
em linha com a nossa estratégia de concentrar aqui grandes eventos, quer na cultura,

no desporto ou na tecnologia. A localização
junto à capital dá uma centralidade única a
Oeiras e por isso é natural que a Comic Con
queira aqui instalar-se, pela nossa capacidade de atrair muitas pessoas”.
Além disso, acrescentou, irá trazer “movimento, atividade ao comércio, ao turismo, à
hotelaria e, por isso, vai dar um contributo
importante à economia local”.
Para o diretor-geral da Comic Con Portugal,
Paulo Rocha Cardoso, as expetativas da realização do evento em Oeiras são grandes.
“É um enorme prazer para a Comic Con
Portugal associar-se ao Município de Oeiras
para a realização da quinta edição do evento
no Passeio Marítimo de Algés. Atualmente

a Comic Con Portugal é uma plataforma de
comunicação e interação entre os entusiastas
da cultura pop e as várias áreas da indústria que fazem parte deste universo como
cinema, televisão, videojogos, banda desenhada, entre outros. A Comic Con Portugal
é o maior festival de cultura pop do país
e queremos trazer todas as personagens e
referências que fazem parte do imaginário
de várias gerações até Oeiras, criando um
ambiente único para todos os fãs”.
Palestras com autores, sessões de autógrafos,
apresentação de videojogos, torneios, atividades lúdicas para crianças e o Cosplay (costume play) serão algumas das experiências
que vai ser possível viver na Comic Con. ¬

iniciativas

Noite de Natal na Biblioteca

A

Biblioteca Municipal de Algés serviu de palco à realização da oitava edição do evento Noite de Natal na
Biblioteca, no passado mês de dezembro.
Uma programação recheada de palavras, gestos, sons
e sabores natalícios que, além de assinalar a quadra natalícia,
visou sensibilizar para a importância da leitura e reforçar
os laços de afetividade entre as bibliotecas, as famílias e a
comunidade, procurando promover o seu espaço como local de
socialização.
A iniciativa pretende abranger públicos diferentes dos que habitualmente frequentam as atividades das bibliotecas e proporcionar a segmentos mais carenciados da população do concelho
de Oeiras uma noite especial. A Noite de Natal na Biblioteca
contou com a participação de crianças, jovens e seus familiares
utentes das instituições Associação Jardim de Infância Nossa
Senhora das Graças e Centro Sagrada Família. ¬
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Yara Gutkin
em concerto

A

portuguesa Yara Gutkin apresentou no Auditório Municipal Ruy de Carvalho em
novembro o espetáculo ‘Acalanto – A Voz que Embala’. Com origem nas raízes e
vivências passadas de Yara Gutkin em Portugal, Espanha, Argentina, Cuba e Brasil,
este trabalho revela a poesia e afetividade presente nas canções de embalar. ¬

EXPOSIÇÕES

Mythos da Mesopotâmia
na Verney

A

Livraria-Galeria Municipal Verney/Coleção Neves e Sousa apresentou,
de 13 de janeiro a 24 de fevereiro, a exposição de pintura ‘Mythos da
Mesopotâmia’, de Hugo Claro.
Natural de Oeiras, o artista plástico Hugo Claro é um dos discípulos do
Mestre Artur Bual. Realizou a sua primeira exposição de pintura em 1995. Influenciado pelo expressionismo, com experiência e formação nas áreas do desenho, pintura, serigrafia, restauro de arte sacra, ofícios do espetáculo, escultura e tatuagem,
apresentou, nesta mostra, uma coleção de trabalhos resultantes de uma reflexão
contemporânea inspirada num legado com cerca de cinco mil anos. ¬
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iniciativas

Evento desportivo faz correr
mais de 800 alunos de Oeiras

Estes atletas representaram o melhor
de cada um dos treze agrupamentos
de escolas envolvidos.

O

Complexo Desportivo do Jamor foi palco de mais uma
edição do Corta-Mato do Concelho de Oeiras. Neste
evento desportivo participaram cerca de 800 alunos,
com idades compreendidas entre os sete e os 18 anos,
que obtiveram as melhoras classificações na fase
escolar. Estes atletas representaram o melhor de cada
um dos treze agrupamentos de escolas envolvidos.
Esta atividade, realizada no dia 19 de Janeiro, visou a disputa dos
representantes de Oeiras para o Corta-mato Nacional. Este evento
contará com os seis melhores classificados individualmente e as três
melhores equipas por escalão. Este evento resultou de uma parceria
entre a Câmara Municipal de Oeiras com o agrupamento de Escolas
de Paço de Arcos.¬

DESPORTO

VI Torneio
de Carnaval
de Voleibol
de Oeiras
O pavilhão de São Julião da
Barra recebeu, de 12 a 14 de
Fevereiro, o VI Torneio de
Carnaval de Voleibol de Oeiras.
Nesta iniciativa participaram
cerca de 30 equipas, desde os
infantis até aos juniores, proveniente de clubes da região de
Lisboa. O torneio desportivo foi
organizado pelo Clube de Voleibol de Oeiras e contou com o
apoio da Câmara Municipal de
Oeiras.¬

DESPORTO

Já se rola no
skate park de Caxias
Já está em funcionamento e
ao dispor da população o novo
skate park de Caxias, instalado
junto à estação de comboios
local.
O equipamento foi inaugurado
com demonstrações de skate,
BMX e inline no passado dia
17 de fevereiro. ¬
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